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บทคัดยอ 
 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1 และ 2) ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1  
โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางท่ีเปนเกษตรกรผูเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1  
ท่ีกรมปศุสัตวเปนเจาภาพ ต้ังแตป 2560-2562 จํานวน 315 ราย รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ 
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการหาคา
ความสัมพันธโดยใชคาสถิติ Chi-Square (x2)  ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย  
รอยละ 56.5 อายุเฉล่ีย 53.35 ป มีการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 43.2 มีจํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือนเฉล่ีย 3.86 คน อาชีพหลักทํานา รอยละ 62.8 และมีแปลงท่ีดินเขารวมโครงการเปนของ
ตนเอง รอยละ 86.0 การจัดการพันธุสัตวท่ีไดรับจากโครงการสวนใหญจะเล้ียงเอง รอยละ 96.5 
รูปแบบการเล้ียงสัตวปกท่ีไดรับจากโครงการเล้ียงแบบขังคอกและปลอยลานมากท่ีสุด รอยละ 46.4 
และมีการจัดการอาหารสัตวโดยการซื้ออาหารมาเล้ียงสัตวมากท่ีสุด รองลงมาคือทําอาหารลดตนทุน
และอาหารหมดแลวขายสัตวออก ตามลําดับ ดานสุขภาพสัตว สวนใหญเกษตรกรดูแลสุขภาพสัตวและ
ปองกันโรคสัตวเบ้ืองตนดวยตนเอง การขยายพันธุสัตวตอเนื่องพบวา สวนใหญเกษตรกรไมมีแผนการ
เล้ียงตอ รอยละ 60.0 ในเรื่องการบันทึกขอมูลรายรับรายจายการเล้ียงสัตวพบวา ไมมีการบันทึกบัญชี 
รอยละ 83.8 เกษตรกรมีความคิดเห็นตอความเหมาะสมในการดําเนินโครงการในภาพรวมเอยูในระดับ
มาก และมีความพึงพอใจโครงการในภาพรวมอยูในระดับมากเชนกัน เมื่อทําการศึกษาปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) ใน
พื้นท่ีปศุสัตวเขต 1 พบวา ปจจัยสภาพพื้นฐานท่ัวไป ดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน และอาชีพหลัก มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และปจจัยดาน
ความเหมาะสมในการดําเนินโครงการ ดานผูจัดการเรียนรู (เจาหนาท่ี) และวิธีการเรียนรู ดานสภาวะ
แวดลอมของโครงการ ดานการปฏิบัติ และดานผลลัพธมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของเกษตรกร
ท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  
 
 
 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจของเกษตรกร  โครงการเกษตรทฤษฎีใหม   
1/ สํานักงานปศุสัตวเขต 1 กรมปศุสัตว   

2/ กองแผนงาน กรมปศุสัตว 
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Factors related to satisfaction of farmers participating in the New Theory 
Agricultural Project (Livestock) in the livestock region 1 

 
 

Penkhae  Saichuer1 
Hathairat  Chantovut2 

 

Abstract 
 
 

 The objectives of this study were to study 1) the satisfaction of farmers participating 
in the New Theory Agricultural Project. (Livestock) in the Livestock region 1 and 2) the 
factors related to the satisfaction of farmers participating in the New Theory Agricultural 
Project. (Livestock) in the livestock region 1. The study was conducted from a sample of 
315 farmers who participated in the New Theory Agricultural Project in the livestock region 
1 that the Department of Livestock Development was in charge from 2017 to 2019. The 
data were analyzed using statistics; frequency, percentage, mean, standard deviation. The 
relationship was determined using Chi-Square statistical values (x2). It was found that most 
farmers were male 56.5%, with average age of 53.35 years, 43.2% having primary education, 
with 3.86 average household members, 62.8% having rice farming as the main occupations 
and 86.0% of them holding own land plots participating in the project. Most of livestock 
breeding management in the projects were self-raised, 96.5%. The methods of poultry 
farming in the project were raising in the house and free range the most, 46.4%, and feed 
buying was the most practice in feed procurement, followed by cost-reducing feed 
formulation by themselves and selling the animals out when running out of feed. Most 
farmers managed basic animal health and primary disease prevention by themselves. The 
continuous animal multiplication was found that most farmers did not have a farming plan 
to continue, 60.0%. The proportion of 83.8% did not record farm income and expenditures. 
The farmers had a high opinion on the suitability of the overall project and the overall 
project satisfaction was at a high level as well. The factors related to the satisfaction of 
farmers participating in the New Theory Agricultural Project. (Livestock) in the livestock 
region 1, included the general fundamentals of sex, age, education level, the number of 
household members and the main occupations were related to the satisfaction of farmers 
participating in the New Theory Agricultural Project (Livestock) in the Livestock region 1 
were statistically significant at level 0.05 and the feasibility factors for the project 
implementation included learning facilitators (staff) and learning method, project 
environment, practical aspect and the results were related to the satisfaction of farmers 
participating in the New Theory Agricultural Project. (Livestock) in the livestock region 1 
were statistically significant at level 0.05. 
 

Keywords: Farmers satisfaction, New Theory Agricultural Project 

1/ Office of Livestock Region 1 Department of Livestock Development 
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บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 “เกษตรทฤษฎีใหม” คือ ระบบการเกษตรท่ีเนนการจัดสรรทรัพยากรน้ําในไรนาให เกิด
ประโยชนสูงสุด จัดสรรพื้นท่ีสําหรับใชในการเพาะปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนเปนหลัก ท่ีมีเหลือจึงขาย 
มีการสรางผลผลิตอาหารท่ีเพียงพอและสรางการผลิตท่ีหลากหลายสําหรับเปนแหลงรายไดท่ีมั่นคงของ
ครัวเรือน สรางความมั่นคงดานอาหาร เกิดการพึ่งพาตนเอง และลดการพึ่งพาจากภายนอก  ดังนั้นเพื่อ
รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิไดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีทรง
มีตอปวงชนชาวไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดจัดทํา “โครงการเกษตรทฤษฎีใหม (5 ประสาน 
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหมถวายในหลวง)” ข้ึนในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สอดคลองกับแนวทาง 
การขับเคล่ือนเกษตรกรรมยั่งยืน ตามวาระของประเทศ โดยสงเสริมใหเกษตรกรท่ีมีความสมัครใจ และ 
“ระเบิดจากขางใน” ซึ่งตองการสมัครเขารวมโครงการฯ จากทุกตําบลของประเทศไทยเพิ่มข้ึน 
ในป 2562 อีกจํานวน 70,000 ราย รวมกับกลุมเปาหมายในป 2560 - 2561 จํานวน 140,206 ราย  
รวมท้ังส้ิน 210,206 ราย ไดนอมนําหลักเกษตรทฤษฎีใหมไปปรับใชในพื้นท่ีของตนเองอยางเหมาะสม 
ใหสอดคลองกับสภาพพื้นท่ีของเกษตรกร ตามภูมิสังคมของแตละพื้นท่ี โดยมุงหวังจะชวยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกร ในการลดรายจาย เพิ่มรายได อันเกิดจากการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว
และชุมชน โดยการสรางอาชีพอยางเหมาะสมกับทรัพยากรและปจจัยการผลิตท่ีมีอยูอยางคุมคา 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2561) 
 กรมปศุสัตวเริ่มดําเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหมมาต้ังแตป 2560-2562 มีเกษตรกรท่ีกรม 
ปศุสัตวไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพหลักดูแลรับผิดชอบเปนพี่เล้ียงในการทําเกษตรทฤษฎีใหม ตาม
แผนงานท่ีกระทรวงกําหนด จํานวน 20,242 ราย โดยสํานักงานปศุสัตวเขต 1 ไดรับมอบหมายจากกรม
ปศุสัตวใหรับผิดชอบดูแลเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม ในพื้นท่ี 9 จังหวัด ประกอบดวย 
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อางทอง สิงหบุรี สระบุรี ลพบุรี และชัยนาท   
มีเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการต้ังแตป 2560-2562 จํานวน 1,064 ราย (กรมปศุสัตว, 2562) จากรายงาน
การสํารวจความกาวหนาผลการปฏิบัติงานตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม ประจําป 2562 ของสํานักงาน
ปศุสัตวเขต 1 พบวา เกษตรกรยังขาดองคความรูดานการเล้ียงสัตว การสนับสนุนปจจัยการผลิตไมตรง
กับความตองการและไมสอดคลองกับสภาพพื้นท่ี เจาหนาท่ีมีความรูเฉพาะดานทําใหการแกไขปญหาใน
ภาพรวมไมมีประสิทธิภาพ (สํานักงานปศุสัตวเขต 1, 2562) สอดคลองกับการประเมินผลโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม 5 ประสาน สืบสานเกษตรกรทฤษฎีใหมถวายในหลวง ป 2560 ของสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร รายงานวา การนําปจจัยการผลิตท่ีไดรับการสนับสนุนจากโครงการมาใช
ประโยชนนั้น ในสวนของเกษตรกรท่ีมีการนํามาใชบางสวนและไมไดนํามาใชประโยชน เนื่องจากปจจัย
การผลิตบางสวนไมตรงตามความตองการของเกษตรกร บางชนิดไมเหมาะสมกับพื้นท่ี และมีปจจัย 
การผลิตบางสวนเกิดความเสียหายเนื่องจากมีคุณภาพไมดี รวมถึงเกษตรกรบางสวนไมทราบวิธีการ
เพาะปลูกและประโยชนของพันธุพืช/พันธุสัตว  
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 ดังนั้น การศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1 จะทําใหทราบแนวทางเพื่อใชในการวางแผน 
แกไข ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหมใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
ความตองการ สภาพพื้นท่ี และภูมิสังคมของแตละพื้นท่ี สงผลใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจการทํา
เกษตรทฤษฎีใหม สามารถนําไปปรับใชเพื่อประกอบอาชีพไดอยางมั่นคงและยั่งยืนตอไป  
 
1.2 วัตถุประสงคการศึกษา   
 1.2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) ใน
พื้นท่ีปศุสัตวเขต 1 
 1.2.2 เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1  
 
1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.3.1 เพื่อนําผลท่ีไดจากการศึกษาไปประกอบการพิจารณาหาแนวทางแกไข ปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหมในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1 ใหมีประสิทธิภาพบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของโครงการ และเกิดประโยชนแกเกษตรกร  
 1.3.2 เพื่อนําผลท่ีไดจากการศึกษาเปนขอมูลและแนวทางในการสงเสริมเกษตรกรในโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) ใหมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง และสามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางมั่นคง ยั่งยืน 
 1.3.3 เพื่อนําผลการศึกษาไปพิจารณาเปนแนวทางในการวางแผนการดําเนินโครงการอื่นๆ ตอไป 
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1.4 กรอบแนวคิดการศึกษา 
 

 
 
 
  
 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 สมมุติฐานการศึกษา 
 1.5.1 ขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพหลัก  
มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว)  
ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1 
 1.5.2 ความเหมาะสมในการดําเนินโครงการ 4 ดาน ไดแก ดานผูจัดการเรียนรู (เจาหนาท่ี) และ
วิธีการเรียนรู ดานสภาวะแวดลอมของโครงการ ดานการปฏิบัติ และดานผลลัพธ มีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1 
 
1.6 ขอบเขตของการศึกษา   
 1.6.1 ประชากร 
 ประชากรในการศึกษา หมายถึง เกษตรกรผูเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม ในพื้นท่ี 
ปศุสัตวเขต 1 ท่ีกรมปศุสัตวเปนเจาภาพ ต้ังแตป 2560-2562 ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี 
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงหบุรี ลพบุรี อางทอง และชัยนาท  จํานวน 1,064 ราย 

ขอมูลท่ัวไป 
 

- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
- อาชีพหลัก 
- จํานวนพื้นท่ีถือครอง 
- ระยะเวลาประกอบอาชีพ 
- สถานภาพทางสังคม 
  

ความพึงพอใจของเกษตรกร 
ท่ีเขารวมโครงการ 

เกษตรทฤษฎีใหม ในพื้นท่ี 
ปศุสัตวเขต 1 

ปจจัยความคิดเห็นตอความเหมาะสม 
ในการดําเนินโครงการ 

 
 

- ดานผูจัดการเรียนรู (เจาหนาท่ี) และ    
  วิธีการเรียนรู  
- ดานสภาวะแวดลอมโครงการ  
- ดานการปฏิบัติ  
- ดานผลลัพธ 
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 1.6.2 กลุมตัวอยาง  
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เกษตรกรผูเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม  
ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1 ท่ีกรมปศุสัตวเปนเจาภาพ ต้ังแตป 2560-2562  โดยการคํานวณกลุมตัวอยาง  
จากการใชสูตรของทาโรยามาเน (Yamane. 1973: 888) จากประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 
1,064 ราย ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 315 ราย โดยใชแผนการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random 
Sample)  
 1.6.3 ตัวแปรท่ีศึกษา  
 การกําหนดตัวแปรท่ีใชในการศึกษาจะกําหนดตัวแปร 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 1.6.3.1 ตัวแปรตน ประกอบดวย 
 1) ขอมูลปจจัยคุณสมบัติสวนบุคคล ประกอบดวย  เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพหลัก  
 2) ความคิดเห็นตอความเหมาะสมในการดําเนินโครงการ ไดแก ดานผูจัดการ
เรียนรู (เจาหนาท่ี) และวิธีการเรียนรู ดานสภาวะแวดลอมโครงการ ดานการปฏิบัติ และดานผลลัพธ  
 1.6.3.2 ตัวแปรตาม ประกอบดวย 
 1) ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม ในพื้นท่ีปศุสัตว
เขต 1 กรมปศุสัตวเปนเจาภาพ ไดแก ดานการไดรับปจจัยการผลิต ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 
และดานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 1.6.4 ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ใชเวลาในการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล ต้ังแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2563 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลา 6 เดือน 
 
1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.7.1 ความพึงพอใจของเกษตร หมายถึง ความรูสึกพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม 3 ดาน ประกอบดวย ดานการไดรับปจจัยการผลิต ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 
และดานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 1.7.2 เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรผูเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1  
ท่ีกรมปศุสัตวเปนเจาภาพ ต้ังแตป 2560-2562 
 1.7.3 เกษตรกรท่ีกรมปศุสัตวเปนเจาภาพ หมายถึง รายช่ือเกษตรกรท่ีหนวยงานในสังกัดกรม 
ปศุสัตวไดรับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณหรือเกษตรและสหกรณจังหวัด หรือ
คณะทํางานฯ มอบหมายใหดูแลรับผิดชอบเปนพี่เล้ียงในการทําเกษตรทฤษฎีใหม ตามแผนงานท่ี
กระทรวงกําหนด 
 1.7.4 เกษตรกรตนแบบ หมายถึง เกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหมท่ีทําปศุสัตวไดผลดี 
ไปพรอมกับทําเกษตรผสมผสานอื่นๆ สามารถลดรายจาย ลดตนทุนการผลิตการเกษตรได 
 1.7.5 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม 
ประกอบดวย 
 1.7.5.1  ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกร ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิก
ในครัวเรือน อาชีพหลัก  
 1.7.5.2 ความคิดเห็นตอความเหมาะสมในการดําเนินโครงการ ไดแก ดานผูจัดการเรียนรู 
(เจาหนาท่ี) และวิธีการเรียนรู ดานสภาวะแวดลอมโครงการ ดานการปฏิบัติ และดานผลลัพธ 
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 1.7.6 การอบรมหลักสูตรกลาง หมายถึง  โครงการจัดอบรมเพื่อใหเกษตรกรมีความรูและเขาใจถึง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและทําการเกษตร 
เพื่อใหเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสรางจิตสํานึกแหงความพอเพียงในดานตางๆ ไดแก ดานวัตถุ 
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม รวมถึงการปรับวิธีคิด ปรับเปล่ียนวิธีการมาทําการเกษตร
ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม ใหสามารถพัฒนาตนเองใหกาวหนาตามแนวทางการบูรณาการและสงเสริม
ของภาคสวนท่ีเกี่ยวของภายใตโครงการ“5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหมถวายในหลวง” 
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บทท่ี 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 ในการศึกษาหัวขอเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1 ผูศึกษาไดมีการนําแนวคิด ทฤษฎีและ
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ มาใชเพื่อเปนแนวทางการศึกษา ดังนี้ 
 2.1  แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจ 
 2.2  แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.3  แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีใหม 
 2.4  โครงการเกษตรทฤษฎีใหม (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม ถวายในหลวง) 
 2.5  โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) 
 2.6  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
2.1 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจเปนปจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีมีผลตอความสําเร็จของงานท่ีบรรลุเปาหมายท่ี
มีประสิทธิภาพอันเปนผลจากการไดรับการตอบสนองตอแรงจูงใจหรือความตองการของแตละบุคคลใน
แนวทางท่ีประสงค จากการศึกษาเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของ พอสรุปไดวามีผูใหความหมายของคําวา 
“ความพึงพอใจ” ไวดังนี้ 
ความหมายของความพึงพอใจ 
 สุภาลักษณ ชัยอนันต (2540) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจเปน
ความรูสึกสวนตัวท่ีรูสึกเปนสุขหรือยินดีท่ีไดรับความตอบสนองความตองการในส่ิงท่ีขาดหายไป หรือส่ิง
ท่ีทําใหเกิดความไมสมดุล ความพึงพอใจเปนส่ิงท่ีกําหนดพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกของบุคคลซึ่งมีผลตอ
การเลือกท่ีจะปฏิบัติในกิจกรรมใดๆ นั้น 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541) กลาวถึงความหมายของความพึงพอใจในการบริการ สามารถจําแนก
เปน 2 ความหมาย ในความหมายท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจของผูบริโภคหรือผูรับบริการ (Customer 
satisfaction) และความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) ของผูใหบริการ ดังนี้ 
 1. ความหมายของความพึงพอใจของผูบริการ ตามแนวคิดของนักการตลาดจะพบนิยามของ
ความพึงพอใจของผูรับบริการเปน 2 นัย คือ 
 1.1 ความหมายท่ียึดสถานการณการซื้อเปนหลัก ใหความหมายวา ความพึงพอใจเปนผลท่ี
เกิดข้ึนเนื่องจากการประเมินส่ิงท่ีไดรับภายหลังสถานการณการซื้อสถานการณหนึ่ง มักพบในงานวิจัย
การตลาดท่ีเนนแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร 
 1.2 ความหมายท่ียึดประสบการณเกี่ยวกับเครื่องหมายการคาเปนหลัก ใหความหมายวา 
ความพึงพอใจเปนผลท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการประเมินภาพรวมท้ังหมดของประสบการณหลายๆ อยางท่ี
เกี่ยวของกับผลิตภัณฑหรือบริการในระยะเวลาหนึ่ง หรืออีกนัยหนึ่งคือ ความพึงพอใจ หมายถึง  
การประเมินความสามารถของการนําเสนอผลิตภัณฑหรือบริการท่ีตรงกับความตองการของลูกคาอยาง
ตอเนื่อง 
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 2. ความหมายของความพึงพอใจในงานของผูบริการ ตามแนวคิดของนักจิตวิทยาองคกร 
ความพึงพอใจในการทํางานจะมีผลตอความสําเร็จของงาน เปนเปาหมายสูงสุดของความสําเร็จในการ
ดําเนินงานบริการข้ึนอยูกับกลยุทธ การสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาเพื่อใหลูกคาเกิดความรูสึกท่ีดี
และประทับใจในการบริการท่ีไดรับจนติดใจและกลับมาใชบริการเปนประจํา การศึกษาความพึงพอใจ
ของลูกคาตลอดจนผูปฏิบัติงานถือเปนเรื่องสําคัญเพราะความรูความเขาใจในเรื่องนี้จะนํามาซึ่ง 
ความไดเปรียบในเชิงการแขงขันทางการตลาดเพื่อความกาวหนาและการเติบโตของธุรกิจบริการอยาง
ไมหยุดยั้ง และสงผลใหสังคมสวนรวมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน จึงกลาวไดวา ความพึงพอใจมีความสําคัญ
ตอผูใหบริการและผูรับบริการ 
 มณี โพธิเสน (2543) ใหความหมายไววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกยินดีหรือเจตคติท่ีดีของ
บุคคลเมื่อไดรับการตอบสนองความตองการของตน ทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีในส่ิงนั้นๆ  
 อุทัยพรรณ สุดใจ (2544) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคล ท่ีมีตอ 
ส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยอาจจะเปนไปในเชิงประเมินคาวา ความรูสึกหรือทัศนคติตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดนั้น เปนไปใน
ทางบวกหรอืทางลบ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง 
ความพึงพอใจ ความชอบใจ ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษวา Satisfaction 
 จากท่ีกลาวมาท้ังหมดขางตน จึงสรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกท่ีเปนการ
ยอมรับความรูสึกชอบ ความรูสึกท่ียินดีกับการปฏิบัติงาน ท้ังการใหบริการและการรับบริการใน 
ทุกสถานการณ ทุกสถานท่ี 
 การวัดความพึงพอใจ 
 การวัดระดับความพึงพอใจ สามารถทําไดหลายวิธี ดังนี้ (ภณิดา ชัยปญญา, 2541)  
 1. การใชแบบสอบถาม เพื่อตองการทราบความคิดเห็นซึ่งสามารถกระทําไดในลักษณะกําหนด
คําตอบใหเลือกหรือตอบคําถามอิสระ คําถามอิสระดังกลาว อาจถามความพึงพอใจในดานตางๆ  
 2. การสัมภาษณ เปนวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซึ่งตองอาศัยเทคนิคและวิธีการท่ีดีจะได
ขอมูลท่ีเปนจริง 
 3. การสังเกต เปนวิธีวัดความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคล เปาหมาย ไมวาจะ
แสดงออกจากการพูดจา กิริยา ทาทาง วิธีนี้ตองอาศัยการกระทําอยางจริงจัง และสังเกตอยางมี
ระเบียบแบบแผน 
 จากการศึกษาการวัดความพึงพอใจ สรุปไดวา การวัดความพึงพอใจเปนการบอกถึงความชอบ
ของบุคคลท่ีมีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด ซึ่งวัดไดหลายวิธี การสัมภาษณ การใชแบบสอบถามความคิดเห็น การใช
แบบสํารวจ  
 ทฤษฎีเก่ียวของกับความพึงพอใจ 
 ทฤษฎีเกี่ยวของกับความพึงพอใจ ท่ีนักวิชาการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจกลาวถึง
มากท่ีสุด ไดแก ทฤษฎีความตองการตามลําดับข้ันของมาสโลว (Maslow’s hierarchy of Need) มาสโลว 
เปนผูพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในเรื่องความตองการตามลําดับข้ัน (Pyramid of Requirements 
หรือ Hierarchy of Needs) ข้ึนป 1943 โดยมีสมมติฐานเบ้ืองตน ดังนี้ (Maslow, 1954) 
 1. มนุษยมีความตองการเปนลําดับข้ัน เมื่อความตองการในระดับใดไดรับการตอบสนองแลวก็
จะใหความสําคัญกับความตองการในลําดับนั้นนอยลง แตจะพยามยามเพื่อใหไดความตองการในระดับ
ท่ีสูงข้ึนไป 



8 
 

 2. ความตองการของมนุษยเปนเรื่องท่ีมีความซับซอน และความตองการเปนส่ิงท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมของมนุษยในเวลาใดเวลาหนึ่ง 
 3. ความตองการระดับตํ่าตองไดรับการตอบสนองกอนจึงจะทําใหแสดงพฤติกรรมท่ีจะผลักดัน
ใหเกิดความตองการในระดับท่ีสูงข้ึน 
 4. มีหลายวิธีการท่ีจะทําใหมนุษยเกิดความพึงพอใจตอความตองการในระดับสูงมากกวาความ
ตองการในระดับตํ่า 
 มาสโลว ไดแบงความตองการของมนุษยต้ังแตระดับตํ่าสุดถึงระดับสูงสุด เปน 5 ข้ัน ดังนี้ 

 
 

 1. ความตองการทางรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการทางรางกาย 
ข้ันพื้นฐานของมนุษย และเปนส่ิงท่ีจําเปนท่ีสุดสําหรับการดํารงชีวิต ความตองการเหลานี้ ไดแก 
อากาศ น้ํา เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ท่ีอยูอาศัย ความตองการทางเพศ เปนตน มนุษยจะมีความ
ตองการในลําดับถัดไปเมื่อความตองการระดับกายภาพไดรับการตอบสนองแลว ดังนั้น ในข้ันแรก
องคกรจะตองตอบสนองความตองการของพนักงานโดยการจายคาจางและผลตอบแทน เพื่อให
พนักงานสามารถนําเงินไปใชจายเพื่อแสวงหาส่ิงจําเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตของแตละคน 
 2. ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (Safety or Security Needs) เมื่อความตองการดาน
รางกายไดรับการตอบสนองแลว ความตองการความมั่นคงปลอดภัยก็จะเขามามีบทบาทในพฤติกรรม
ของมนุษย ความปลอดภัยดังกลาวมี 2 รูปแบบ คือ ความตองการความปลอดภัยทางดานรางกาย และ
ความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจ ซึ่งความตองการความปลอดภัยทางดานรางกาย ไดแก การมีความ
ปลอดภัยในชีวิต การมีสุขภาพดี เปนตน สวนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ไดแก การมีอาชีพการงานมั่นคง 
การทํางานท่ีมีหลักประกันอยางเพียงพอจะมีผลตอการตัดสินใจ ในการทํางานตอไป อันจะเปนขอมูล
ในการตัดสินใจลาออกจากงานหรือการพิจารณาเลือกงานใหม แตตราบใดท่ีความตองการดานรางกาย
ยังไมไดรับการตอบสนอง ความตองการท่ีจะไดรับความมั่นคงปลอดภัยก็คอนขางนอย 
 3. ความตองการทางสังคม (Social Needs) เมื่อความตองการท้ัง 2 ประการ ไดรับการ
ตอบสนองแลว ความตองการในระดับท่ีสูงกวา จะเขามามีบทบาทตอพฤติกรรมของมนุษย ความ
ตองการทางสังคม ไดแก ความตองการการยอมรับในผลงาน ความเอื้ออาทร ความเปนมิตรท่ีดี ความมี
มนุษยสัมพันธท่ีดี และความรักจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน องคการสามารถตอบสนอง 
ความตองการของพนักงานไดโดยการใหลูกจางมีสวนในการแสดงความคิดเห็น ใหลูกจางทํางานเปน
กระบวนกลุม (Group Process) และมีลักษณะเปนการรวมมือรวมใจ (Collaboration) ในการทํางาน
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มากกวาท่ีจะมุงการแขงขัน (Competition) ตลอดจนองคกรตองมองเห็นคุณคาของบุคคลากร ยอมรับ
ความคิดเห็นของเขาเหลานั้นดวยการยกยองชมเชยเมื่อมีโอกาสอันควร 
 4. ความตองการไดรับการยกยองสรรเสริญในสังคม (Esteem Needs) หมายรวมถึง ความ
เช่ือมั่นในตนเอง ความสําเร็จ ความรูความสามารถ การนับถือตนเอง ความเปนอิสระและเสรีภาพ 
ในการทํางาน ตลอดจนตองการมีฐานะเดนและเปนท่ียอมรับนับถือของคนท้ังหลาย การมีตําแหนงสูง
ในองคกรหรือการท่ีสามารถใกลชิดบุคคลสําคัญๆ ลวนเปนการสงเสริมใหฐานะของบุคคลเดนข้ึนท้ังส้ิน 
 5. ความตองการความสําเร็จในชีวิต (Self-actualization Needs) เมื่อมนุษยไดรับการ
ตอบสนองท้ัง 4 ระดับแลว มนุษยจะทํางานเพื่องาน คือ อยากรูวาตนมีศักยภาพแคไหน และพยายาม
พัฒนาศักยภาพของตนไปสูจุดสูงสุด การทํางานเกิดจากสนใจและรักในงานท่ีทํา และทําเพราะไดมี
โอกาสพัฒนาศักยภาพของตนใหถึงจุดสูงสุด 
 สรุป มาสโลว ไดจําแนกความตองการท้ัง 5 ข้ัน ของมนุษยเปน 2 ระดับใหญๆ คือ ระดับตํ่า 
(Lower-order) ไดแก ความตองการทางกายภาพ และความตองการความมั่นคง สําหรับความตองการ
ในระดับสูง (Higher-order Needs) ไดแก ความตองการทางสังคม ความตองการไดรับการยกยอง 
และความตองการความสําเร็จในชีวิต ซึ่งความแตกตางของความตองการท้ัง 2 ระดับ คือ ความ
ตองการในระดับสูงเปนความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนภายในตัวบุคคล ขณะท่ีความตองการในระดับตํ่า เปน
ความพึงพอใจท่ีเกิดจากภายนอก เชน คาตอบแทน เปนตน 
 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 จุดเริ่มตนและคํานิยามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544) นับเปนจุดเปล่ียนสําคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศ
ท่ีใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม และมุงให “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” 
พรอมท้ังปรับเปล่ียนวิธีการพัฒนาเปนบูรณาการแบบองครวม เพื่อใหเกิดการพัฒนาท่ีสมดุล ตอมา
แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2545-2549) ไดอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญา 
นําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคูไปกับกระบวนทัศนการพัฒนาแบบบูรณาการเปน 
องครวมท่ีมี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 8 สําหรับแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) ยังคงนอมนํา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวทางปฏิบัติ 
และใหความสําคัญกับการพัฒนาท่ียึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
8-9 และการพัฒนาท่ีสมดุลท้ังคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม โดยมีการเตรียม “ระบบภูมิคุมกัน” 
ดวยการเสริมสรางความเขมแข็ง ของทุนท่ีมีอยูในประเทศ ท้ังทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุน
ทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และการบริหารจัดการความเส่ียงใหพรอมรับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายในประเทศ เพื่อมุงสูการพัฒนาท่ียั่งยืน ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ท่ี 10 นี้ สังคมไทยไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชอยางกวางขวางทุกภาค
สวน สงผลใหประเทศไทยเขมแข็ง มีภูมิคุมกันสูงข้ึนในหลายดาน และสามารถปรับตัวรับกับภาวะ
เศรษฐกิจโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
จึงเปนการนําภูมิคุมกันท่ีมีอยู พรอมท้ังเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งยิ่งข้ึนภายใตหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเสริมสรางทุนท่ีมีอยูของประเทศใหเขมแข็ง รวมท้ังใชประโยชน
อยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพื่อเตรียมพรอมใหประเทศสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงในอนาคตไดอยางยั่งยืน 
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 ทิศทางการพัฒนาและบริหารประเทศในรอบ 10 กวาป ท่ีผานมา ไดนอมนําหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนปรัชญานําทางตลอดมา โดยในป 25542 นายสรรเสริญ 
วงศชะอุม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ภายใตประธาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ศาสตราจารย ดร. สิปปนนท เกตุทัต) ในขณะนั้น 
ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐศาสตร และสาขาอื่นๆ จํานวนหนึ่งรวมกันยกรางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการรวบรวมประมวลและกล่ันกรองพระราชดํารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  
ท่ีพระราชทานในโอกาสตางๆ รวมท้ังพระราชดํารัสอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ กล่ันกรองเปนนิยามความหมาย  
มีขอความท่ีกะทัดรัดชัดเจน เพื่อเปนกรอบความคิดใหทุกฝายมีความเขาใจท่ีถูกตองตรงกัน และสามารถ
นอมนําไปปฏิบัติได และเมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2542 สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดนํา
พระบรมราโชวาทท่ีกล่ันกรองและประมวลเปนนิยาม ความหมายเรียบรอยแลว ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายและกราบบังคมทูล ขอพระบรมราชานุญาต ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณา 
ปรับปรุงแกไข และไดพระราชทานคืนพรอมท้ังโปรดเกลา ฯ พระราชทาน พระบรมราชานุญาตใหนําไป
เผยแพร เปนแนวทางปฏิบัติของประชาชนและทุกกลุมทุกฝายโดยท่ัวไปเมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2542 
ดังนี้ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาช้ีถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนิน
ไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อกาวทันตอโลก ยุคโลกาภิวัฒน ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 
พอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ท้ังนี้จะตอง
อาศัย ความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการ
วางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย
สุจริตและใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความ
รอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง  
ท้ังดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม จากโลกภายนอกไดเปนอยางดี (มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 2555) 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตรกระแสหลัก 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2546) ในป 2544 สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมกับสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ไดพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎี
เศรษฐศาสตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน โดยมี ดร.ชัยวัฒน วิบูลยสวัสด์ิ และผูเช่ียวชาญ 
ผูทรงคุณวุฒิในดานตางๆ รวมกันจัดทํากรอบแนวคิดของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร ท่ีต้ังอยูบนรากฐาน
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการวิเคราะหความสอดคลองและความแตกตางของความหมาย
และองคประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร ดวยวิธีการจําแนก
วิเคราะห (Parsing) ตามหลักวิธีทางตรรกศาสตร และผลการวิเคราะหสรุปวา ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีองคประกอบ ดานตางๆ อยางสมบูรณท่ีสามารถใชเปนพื้นฐานในการพัฒนา กรอบทฤษฎี
ทางเศรษฐศาสตร (Foundation for Economic Theory Framework) ได โดยองคประกอบของ 
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การวิเคราะหไดจําแนกออกเปน 5 สวน ประกอบดวย 1) กรอบแนวคิด 2) คุณลักษณะ 3) คํานิยาม  
4) เงื่อนไข 5) แนวทางปฏิบัติและผลท่ีคาดวาจะไดรับ ซึ่งท้ัง 5 สวนนี้ จะตองใชประกอบกัน  ดังนี้  
 องคประกอบท่ี 1  กรอบแนวคิด 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการดํารงอยูและการปฏิบัติตน 
(Economic life guiding principle) โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนํามา
ประยุกตใชไดตลอดเวลา เปนการมองโลกเชิงระบบท่ีมีลักษณะพลวัตร (dynamic) มุงเนนการรอดพน
จากภัย และวิกฤตเพื่อความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา (sustainability) 
 องคประกอบท่ี 2  คุณลักษณะ 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางปฏิบัติในทางท่ีควรจะเปน (Normative prescription) 
สามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ (scalable) โดยมีแนวคิดทางสายกลาง 
(Middle Path) เปนหัวใจ สําคัญของกรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทางสายกลางในท่ีนี้ 
หมายถึง วิธีการ (Means) หรือ การกระทําท่ีพอประมาณ บนพื้นฐานของความมีเหตุผลและสราง
ภูมิคุมกันท่ีจะนําไปสูการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 องคประกอบท่ี 3  คํานิยาม “ความพอเพียง” (Sufficiency)  
 ประกอบดวย คุณลักษณะ 3 ประการ พรอมๆ กัน ไดแกความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
และภูมิคุมกันในตัวท่ีดี กลาวคือ กิจกรรมใดๆท่ีขาดคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่งไป ก็จะไมสามารถ
เรียกไดวาเปนความพอเพียง คุณลักษณะ ท้ัง 3 ประการ ประกอบดวย 
 ประการท่ี 1 ความพอประมาณ (Moderation) หมายถึง ความพอดีท่ีไมมากเกินไป และ 
ไมนอยเกินไปในมิติตางๆ ของการกระทํา หรือความพอใจในส่ิงท่ีสมควรในปริมาณท่ีเหมาะสม ไมนอย
เกินไปจนกอใหเกดิความขัดสน และไมมากเกินไปจนฟุมเฟอย จนเกินกําลังของตนเอง 
 ประการท่ี 2 ความมีเหตุผล (Reasonableness) หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของ
ความพอประมาณในมิติตางๆ จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยและขอมูลท่ี
เกี่ยวของ ตลอดจนผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบและถูกตอง บนพื้นฐาน
ของความรูคูคุณธรรม 
 ประการท่ี 3 การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี (Self-immunity) หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับ
ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง ดานตางๆ การกระทําท่ีสามารถเรียกวา พอเพียง 
(Systematic and dynamic optimum) มิใชการคํานึง ถึง เหตุการณและผลในปจจุบันเท านั้น 
แตจําเปนตองคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตดวย 
 องคประกอบท่ี 4 เงื่อนไข (Condition of Sufficiency Actions) 
 การตัดสินใจประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองอาศัยท้ังเงื่อนไข
ความรู และเงื่อนไขคุณธรรม ดังนี้ 
 เงื่อนไขท่ี 1 ความรู (Set of knowledge) ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ 
อยางรอบดาน ความรอบคอบท่ีจะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเช่ือมโยงสัมพันธกัน (เพื่อการ
วางแผน) และความระมัดระวังในการนําไปประยุกตใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติทุกข้ันตอน 
 เงื่อนไขท่ี 2 คุณธรรม (Ethical Qualification) ประกอบดวยคุณธรรมท่ีจะตองเสริมสรางให
จิตใจมีความตระหนักในคุณธรรม และความซื่อสัตย และมีคุณธรรมในการดําเนินชีวิต โดยเนนความ
อดทน ความเพียร สติ ปญญา และความรอบคอบ ท้ังนี้ มีกลุมเปาหมายท่ีเนนเปนพิเศษในการ
เสริมสรางเงื่อนไขท้ังสองดาน ไดแก กลุมเจาหนาท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ 
(Regarding the Presupposed Characters of the People/Processes)  
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 องคประกอบท่ี 5 แนวทางปฏิบัติและผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต ใช  จะทําให เกิดท้ังวิ ถีการพัฒนา 
(Development path) และผลการพัฒนา (Development goal) ท่ีสมดุล (Balance) และพรอมรับตอ
การเปล่ียนแปลงในทุกดาน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และความรู/เทคโนโลยี นําไปสูความ
ยั่งยืนของการพัฒนา หรือความดํารงอยูอยางตอเนื่อง (sustainability) ของทุนในดานตางๆ ไมวา 
จะเปนทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทางส่ิงแวดลอม และทุนทางภูมิปญญาและวัฒนธรรม ภายใต
กระแสโลกาภิวัตนและความเปล่ียนแปลงตางๆ 
 อนึ่ง องคประกอบท้ังสามประการของ “ความพอเพียง” มีความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางกัน
อยางเปนระบบ กลาวคือ ความมีเหตุผลจะเปนพื้นฐานของอีกสององคประกอบคือ ความพอประมาณ
และการมีภูมิคุมกันในตัว ความมีเหตุผลจะเปนกระบวนการเสริมสรางใหความพอใจเปนไปแตโดย
พอประมาณ เพื่อไมใหเกิดการกระทําท่ีเกินพอดีหรือนอยไป หรือเกิดอคติจนเกินขนาดและทําใหการ
ตัดสินใจกระทําอยูในขอบเขตท่ีพอเพียง ในขณะท่ีความพอประมาณจําเปนตองมีระดับมากพอท่ีจะสราง
ภูมิคุมกัน เพื่อเปนปจจัยเสริมสรางใหการดําเนินกิจกรรมตางๆ เปนไปอยางมีเหตุผลท้ังในปจจุบันและ
อนาคต อยางไรก็ตาม ความมีเหตุผลตองมีระดับท่ีสามารถปรับเปล่ียนไปไดตามความรู และ
ประสบการณ การรับรูและการตัดสินใจของผูปฏิบัติ (การกระทําของแตละบุคคล) ซึ่งมีลักษณะแตกตาง
กันไปตามศักยภาพ โอกาส สภาพสังคม ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมของแตละบุคคล เชน ภูมิหลังของ
ครอบครัว การอบรมบมนิสัย เปนตน ผูปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตองปฏิบัติตาม 
“เงื่อนไข” ความรอบรู และคุณธรรมท้ังสองขอดวย โดยจะตองเปนผูท่ีมีความรอบรูและคุณธรรมคูกัน
อยางสมดุล หากขาดขอใดขอหนึ่งแลว จะทําใหกระบวนการตัดสินใจผิดพลาดได เชน ถามีความรูอยาง
เดียวแตนําความรูไปใชในทางมิชอบ ก็สามารถนําความเสียหายมาสูตนเองและสังคมได ในลักษณะ
เดียวกันถามีคุณธรรมแตขาดความรูก็อาจตัดสินใจอยางรูเทาไมถึงการณกอใหเกิดผลเสียหายได
เชนเดียวกัน ผูปฏิบัติท่ีมีความรอบรูและคุณธรรม คูกันตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะทําใหการ
ตัดสินใจและกระทําการใดๆ เปนไปอยางพอประมาณ มีเหตุผลและเกิดภูมิคุมกันท่ีดีในตัวเองได 
 จากการวิเคราะหความหมาย “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สรุปไดวา หลักการ “ความ
พอเพียง”จะตองประกอบดวย คุณลักษณะ 3 ประการพรอมๆ กัน ไดแก ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และภูมิคุมกันในตัวท่ีดี รวมท้ังไดกําหนดคุณสมบัติของผูปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จําเปนตองเปนผูมีความรอบรูในวิชาการตางๆ รอบคอบในการเช่ือมโยง และมีความระมัดระวัง
ในการนําความรูไปใช รวมท้ังเปนผูท่ีมีคุณธรรมในจิตใจ และมีการกระทําท่ีเนนความซื่อสัตย ความ
อดทน และความเพียร องคประกอบท้ังสามประการมีความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางกันอยางเปนระบบ 
รวมท้ังผูปฏิบัติตองประกอบดวย ความรอบรูและคุณธรรมท้ังสองขอ อีกดวย  
 สรุปเศรษฐกิจพอเพียง  
 แนวคิดหลัก 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยู และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน 
 เปาหมาย 
 เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ท้ังดานวัตถุ 
สังคมส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรม จากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 
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 หลักการ 
 ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบ
ภูมิคุมกันในตัวท่ีดี พอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและ
ภายใน 
 คุณสมบัติของผูปฏิบัติ 
 1. อาศัยความรอบรูความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนาํวิชาการตางๆ มาใช
ในการวางแผน และการดําเนินการทุกข้ันตอน 
 2. เสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมี
ความรอบรูท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ 
 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีใหม 
 ความเปนมาแหงพระราชดําริ “ทฤษฎีใหม” 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรไดปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในการใหความชวยเหลือราษฎรเสมอมาตลอดระยะเวลาท่ีพระองคทรงครองราชย หนึ่งในพระราช
กรณียกิจท่ีไดทรงปฏิบัติคือ การชวยเหลือราษฎรในพื้นท่ีแหงแลงซึ่งมีปญหาการขาดแคลนน้ําสําหรับ
ทําการเกษตร ดวยเหตุนี้พระองคจึงไดทรงคิดคนวิธีการหลายวิธีท่ีจะชวยแกปญหาขาดแคลนน้ํา  
หนึ่งในแนวทางตางๆ เหลานี้ท่ีพระองคทํานั้นไดพระราชทานมีช่ือเรียก “ทฤษฎีใหม” ในเวลาตอมาได
พระราชทานพระราชดําริใหทําการทดลอง “ทฤษฎีใหม” เกี่ยวกับการจัดการท่ีดินและแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตรข้ึน ณ วัดมงคลชัยพัฒนา ตําบลหวยบง อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  
 ทฤษฎีใหม เปนทฤษฎีแหงการจัดการน้ําและท่ีดิน เพื่อสนับสนุนการเกษตรในเขตพื้นท่ีแหงแลง 
ซึ่งอาศัยแตเพียงน้ําฝนในการทําการเกษตร หลักสําคัญคือวา ตองมีน้ําบริโภค น้ําใช น้ําเพื่อการ
เพาะปลูก เพราะชีวิตอยูท่ีนั่นถามีน้ําคนอยูได ถาไมมีน้ําคนอยูไมได ไมมีไฟฟาคนอยูได แตถาไมมีไฟฟา 
ไมมีน้ําคนอยูไมได” (พระราชดํารัส. 7 มีนาคม 2529) และในพระราชดํารัสเมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2537 
ทรงเลาถึงท่ีมาของช่ือ “ทฤษฎีใหม” ไววานอกจากสระน้ําในท่ีนี้แลว จะตองมีอางเก็บน้ําท่ีใหญกวา 
อีกแหงหนึ่ง เพื่อเสริมสระน้ํา...ฉะนั้นในบริเวณนั้นจะเกิดเปนบริเวณท่ีพัฒนาแบบใหมถึงเรียกวา 
“ทฤษฎีใหม” แนวพระราชดํารัสขางตนแสดงใหเห็นถึงแนวคิดท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงยึดเปนหลักการใหความชวยเหลือพสกนิกรในชนบทอันเปนพื้นฐาน 
ในการคิดคน “ทฤษฎีใหม” ซึ่งเปนการ “ปฏิบัติเพื่อหาน้ําใหราษฎร...การทําเกษตรทฤษฎีใหมนี้ ไมใช
เปนของงายๆ แลวแตท่ีแลวแตโอกาส และแลวแตงบประมาณ...บางแหงขุดสระน้ําแลวไมมีน้ํา แมจะมี
ฝนน้ําก็อยูไมได เพราะมันรั่วหรือบางทีก็เปนท่ีท่ีรับน้ําไมได ทฤษฎีใหมจึงตองมีท่ีท่ีเหมาะสมดวย...”
(พระราชดํารัส. 4 ธันวาคม 2538) 
 การจัดสัดสวนของพื้นท่ี พระองคทรงยึดวัตถุประสงคและเปาหมายของทฤษฎีใหมเปนหลัก 
กลาวคือ ในการคิด “ทฤษฎีใหม” พระองคมีจุดมุงหมายท่ีจะใหเปนแนวปฏิบัติสําหรับเกษตรกรายยอย
ท่ีมีพื้นท่ีทํากินจํากัด โดยมีเปาหมายข้ันตนท่ีจะใหเกษตรกรสามารถเล้ียงตัวเองได (Self Sufficiency) 
ในระดับท่ีประหยัดกอน โดยเฉพาะใหมีความมั่นคงในเรื่องอาหาร (Food security) คือ ใหสามารถ
ผลิตขาวไดเพียงพอตอการบริโภค 
 ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ คือแนวทางการพัฒนาการเกษตรอยางเปนข้ันตอน 3 ข้ันท่ี 
ยึดหลักการพึ่งตนเองเรียกวา เปนทฤษฎีใหม โดยมุงเนนใหเกษตรกรสามารถเล้ียงตนเองไดอยาง
พอเพียงในระดับประหยัดหรือพอมีพอกินกอนเปนข้ันท่ีหนึ่ง แลวจึงกาวเขาสูข้ันท่ีสอง คือการรวมกลุม
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ในรูปกลุมหรือสหกรณเพื่อดําเนินกิจกรรมตาง อาทิ การผลิต การตลาด สวัสดิการ การศึกษา เปนตน 
เพื่อสรางชุมชนใหเขมแข็ง โดยสมาชิกในชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตน และทายสุดเมื่อ
กลุมหรือชุมชนมีความเขมแข็งแลวจึงสรางความเขมแข็งในระดับประเทศ โดยติดตอรวมมือกับแหลงเงิน 
แหลงพลังงาน แหลงตลาด เพื่อสรางเครือขายในการขยายขอบเขตกิจกรรมในดานตางๆ ใหนําไปสู 
การลดตนทุน การเพิ่มผลประโยชนของกลุมใหมากข้ึน และพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งข้ึน 
 เกษตรทฤษฎีใหม เปนเกษตรยั่งยืนรูปแบบหนึ่งนอกเหนือจากเกษตรผสมผสานวนเกษตร 
เกษตรอินทรีย และเกษตรธรรมชาติ ซึ่งเนนการจัดระบบการผลิตทางการเกษตรท่ีสามารถคงอัตราการ
ผลิตระดับสูงใหไดในระยะยาว โดยใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางเหมาะสมและเกิดประโยชน พรอมกับ
คํานึงถึงดุลยภาพของส่ิงแวดลอม นอกจากนี้ยังจะใหความสําคัญกับการผลิตท่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพ
ของผูผลิตและผูบริโภค อันจะนําไปสูการผลิตท่ียั่งยืนและรักษาอาชีพเกษตรกรรมใหเปนอาชีพท่ีมั่นคง
สําหรับเกษตรกรตอไป (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2544) 
 ทฤษฎีใหม ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม
นาถบพิตรในเชิงวิชาการ จะมีลักษณะเปนความคิดชุดหนึ่ง (A set of idea) แนวความคิด (Concepts) 
หลักการ (Methods) ท่ีมีความเปนวิทยาศาสตรซึ่งสามารถอธิบายใหเห็นการปฏิบัติจริงได โดยเปน
ระบบความคิดใหมท่ีไมเคยมีผูใดคิดมากอนเปนระบบความคิดท่ีแตกตางและกาวพนเพดานความคิดหรือ
วิธีการคิดท่ีเคยมีมา เปนแนวพระราชดําริท่ีมีความยิ่งใหญทางความคิด 9 ประการ มีดังนี้ (ชัยอนันต 
สมุทรวณิช, 2541) 
 1. เปนแนวคิดท่ีกาวพนเพดานความคิดแบบตะวันตกซึ่งมีอิทธิพลอยางมากตอทฤษฎีและ
วิธีการปฏิบัติทางการพัฒนาปจจุบัน 
 2. เปนแนวคิดท่ีกาวพนเพดานความคิดแบบวิภาษวิธี (Dialectical) ซึ่งถือวามี Thesis-
antithesis-synthesis) ท่ีเช่ือวาส่ิงท่ีมีคุณลักษณะเหนือกวาเมื่อมีความขัดแยงกับส่ิงท่ีดอยกวาก็จะมี
ผลปรับเปล่ียนใหส่ิงเดิมแปรผันในเชิงคุณภาพไปเปนส่ิงท่ีมีคุณลักษณะใหม ในแงท่ีวาทฤษฎีใหม
ยอมรับการดํารงอยูรวมกันของส่ิงท่ีแตกตางกันโดยไมจําเปนตองมีความขัดแยง 
 3. เปนแนวคิดท่ีปฏิบัติใหเห็นจริงได 
 4. เปนทฤษฎีท่ีมีความงาย ไมซับซอน คนในทุกระดับสามารถเขาใจได เขาถึง และนําไปทําให
เห็นผลจริงทางปฏิบัติได 
 5. เปนทฤษฎีอาศัยประสบการณของประเทศไทย และลักษณะทางสภาพแวดลอม วิถีชีวิต
และลักษณะเดนของความเปนไทยเปนพื้นฐานในการนํามารวมกันข้ึนเปนทฤษฎีใหม 
 6. เปนแนวความคิดท่ีสมสมัยและเหมาะสมกับจังหวะเวลาในการเตือนใหผูมีบทบาทในการ
กําหนดนโยบายการพัฒนาประเทศมีสติและระมัดระวังในการดําเนินนโยบายตางๆ โดยคํานึงถึง
ผลลัพธท่ีอาจเกิดข้ึนจากปจจัยเส่ียงตางๆ สอดคลองกับสถานการณของสังคมไทยท่ีกําลังประสบปญหา 
 7. เปนแนวคิดท่ีแฝงไวซึ่งปรัชญาในการดํารงชีพและดํารงชาติ มิใชเปนเพียงทฤษฎีทาง
เศรษฐกิจอยางเดียว แตเปนทฤษฎีแบบบูรณาการ 
 8. เปนแนวคิดท่ีมีพลังในการกระตุนผูยากไร เพราะผูปฏิบัติสามารถมีความสุขไดตามอัตภาพ
ท่ีเหมาะสมกับสถานะของตน 
 9. เปนแนวคิดท่ีปลอดจากการเมือง ผลประโยชนและอุดมการณ จึงเปนแนวคิดท่ีมีความเปน
สากล 
 แนวทางการพัฒนาตามแนวทางทฤษฎีใหมแบงเปน 3 ข้ันตอน คือ 
 ทฤษฎีใหมข้ันตน เปนการจัดสรรพื้นท่ีอยูอาศัยและท่ีทํากิน โดยแบงพื้นท่ีออกเปน 4 สวน คือ 
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 สวนแรก : รอยละ 30 ใหทําการขุดสระกักเก็บน้ําไวใชโดยการรองรับจากน้ําฝน ราษฎรจะ
สามารถนําน้ํานี้ไปใชในการเกษตรไดตลอดป ท้ังยังสามารถเล้ียงปลาและปลูกพืชน้ํา พืชริมสระ เพื่อ
เพิ่มรายไดใหกับครอบครัวอีกทางหนึ่งดวย 
 สวนท่ีสอง : รอยละ 30 ปลูกขาวในฤดูฝน เพื่อใชเปนอาหารหลักสําหรับครอบครัวไดเพียงพอ
ตลอดป ซึ่งจะชวยใหลดคาใชจายและสามารถพึ่งตนเองได 
 สวนท่ีสาม : รอยละ 30 ปลูกพืชไรหรือพืชสวนตามแตสภาพของพื้นท่ี และภาวะตลาด เพื่อใช
เปนอาหารประจําวัน หากเหลือจากบริโภคก็นําไปจําหนาย 
 สวนท่ีส่ี : รอยละ 10 ท่ีอยูอาศัยและโรงเรือน ถนนหนทาง คันคูดินหรือคูคลอง ตลอดจนปลูก
พืชสวนครัวและเล้ียงสัตว 
 หลักการสําคัญของทฤษฎีใหมข้ันตน คือ การลดคาใชจายโดยการสรางส่ิงอุปโภคบริโภคให
เพียงพอในท่ีดินของตนเอง เสมือนเปนการสรางระบบภูมิคุมกันผลกระทบจากภายนอก 
 ทฤษฎีใหมข้ันท่ี 2 เมื่อเกษตรกรเขาใจหลักการและไดปฏิบัติในท่ีดินของตนเองจนไดผลแลว 
ก็กาวไปสูข้ันท่ีสอง การรวมพลังกันในรูปกลุมหรือสหกรณ รวมแรงรวมใจกันดําเนินการในดานตางๆ 
ไดแก 
 1. ดานการผลิต ข้ันหาพันธุพืช เตรียมดิน ชลประทานฯลฯ เพื่อการเพาะปลูก 
 2. ดานการตลาด เตรียมลานตากขาว ยุง เครื่องสีขาว การรวมจําหนายผลผลิต 
 3. การเปนอยู เกษตรกรตองมีความเปนอยูท่ีดี โดยมีปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต เชน น้ํา 
ปลา อาหาร เครื่องนุงหม ฯลฯ ท่ีเพียงพอ 
 4. สวัสดิการ แตละชุมชนควรมีสวัสดิการและบริการท่ีจําเปน เชน สาธารณสุข เงินกูเพื่อ
ประโยชนในการทํากิจกรรม 
 5. การศึกษา ชุมชนควรมีบทบาทในการสงเสริมการศึกษา เชน กองทุน เพื่อการศึกษา 
 6. สังคมและศาสนา ชุมชนควรเปนท่ีรวมกันในการพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเปน
เครื่องยึดเหนี่ยว หลักการสําคัญของเกษตรทฤษฎีใหม ข้ันท่ีสอง คือ รวมพลังในรูปกลุมของชาวบาน
เพื่อทําหนาท่ีเปนผูดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมใหหลากหลาย 
 ทฤษฎีใหมข้ันท่ี 3 เมื่อดําเนินการผานพนข้ันท่ีสองแลว เกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรจะพัฒนา
กาวหนาไปสูข้ันท่ีสามตอไป คือการติดตอประสานงานเพื่อจัดหาหรือแหลงเงิน เชน ธนาคาร บริษัท 
รานสหกรณ มาชวยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 ท้ังนี้ ท้ังฝายเกษตรกร และฝายธนาคาร กับบริษัท จะไดรับผลประโยชน ดังนี้ 
 - เกษตรกรขายขาวในราคาสูง (ไมถูกกดราคา) 
 - ธนาคารกับบริษัทซื้อขาวอุปโภคบริโภคในราคาตํ่า (ซื้อขาวเปลือกโดยตรงจากเกษตรกรและ
มาสีเอง) 
 - เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในราคาตํ่า (เปนรานสหกรณ ราคาขายสง) 
 - ธนาคารกับบริษัท จะสามารถกระจายบุคลากร เพื่อไปดําเนินการในกิจกรรมตางๆ ใหเกิดผล
ดียิ่งข้ึน  หลักการสําคัญของเกษตรทฤษฎีใหมข้ันท่ี 3 คือ การสรางเครือขายกลุมอาชีพหรือขยาย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจใหหลากหลาย โดยประสานความรวมมือกับภาคธุรกิจ ภาคองคกรพัฒนา 
เอกชนและภาคราชการ ในดานเงินทุนการตลาด การผลิตการจัดการ และขาวสารขอมูล 
 ประโยชนและความสําคัญของเกษตรทฤษฎีใหม สรุปไดดังนี้ 
 1. สามารถลดและแกไขปญหาภัยแลงได หลักการของเกษตรทฤษฎีใหมก็คือ การขุดสระน้ํา
เพื่อกักเก็บน้ําในชวงท่ีมีฝนตก สําหรับเก็บไวใชในการเกษตรในเวลาท่ีขาดแคลน 
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 2. ทําใหการใชพื้นท่ีการเกษตรมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จากหลักการเกษตรทฤษฎีใหมท่ีมีการ
จัดสรรพื้นท่ีปลูกพืชอยางเหมาะสม และเกษตรกรมีอาหารไวบริโภคอยางเพียงพอตลอดท้ังป 
 3. ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึน เนื่องจากเกษตรทฤษฎีใหมเปนระบบการเกษตรท่ีจัดใหมี
แหลงน้ําสําหรับการเกษตร มีการจัดสรรพื้นท่ีสําหรับปลูกพืชหลายชนิดอยางเหมาะสมและหมุนเวียน 
ปลูกพืชไดตลอดท้ังป เปนการใชประโยชนจากพื้นท่ีอยางคุมคา ดังนั้น ส่ิงท่ีตามมาก็คือ เกษตรกร 
มีรายไดจากผลิตผลการเกษตรหลายชนิดและมีรายไดหมุนเวียนตลอดท้ังป และยังทําใหมีงานทําตลอด
ท้ังป ไมตองไปหางานทําตางถ่ิน ชวยแกปญหาการวางงานในทองถ่ิน 
 4. ทําใหปญหาสังคมลดลง กรณีท่ีเกษตรกรทําเกษตรทฤษฎีใหม จะทําใหเกษตรกรมีงานทํา 
อยูกับบานตนเอง มีเวลาอบรมเล้ียงดูบุตรหลาน ทําใหปญหาดานท่ีอยูอาศัย ครอบครัวขาดความอบอุน 
ปญหายาเสพติดปญหาตางๆ เหลานี้จะลดนอยลง 
 5. สามารถลดการสูญเสียเงินตราตางประเทศไดเพราะเนนการใชแรงงานภายใน ครอบครัวถา
มีแรงงานเพียงพอสําหรับการทําเกษตรทฤษฎีใหม จะไมพึ่งเครื่องจักรและอุปกรณจากภายนอกหรือ
ตางประเทศมากนัก และมักจะเนนการใชเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 6. ทําใหระบบเศรษฐกิจของประเทศมั่นคงยิ่งข้ึน เนื่องจากมีงานทํา มีอาหารบริโภค มีรายได
เพียงพอตอการดํารงชีพ จึงทําใหเกษตรกรมีกําลังใจในการจับจายใชสอยตามอัตภาพ ดังนั้น เมื่อ
เกษตรกรซึ่งเปนฐานของประเทศมีความมั่นคงก็จะทําใหประเทศชาติมั่นคง ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศสวนรวมก็จะมั่นคงตามมาดวย 
 7. ทําใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เปนทฤษฎีท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปน
รูปธรรม เมื่อนําทฤษฎีนี้ไปปฏิบัติอยางจริงจัง รวมท้ังยึดหลักการพัฒนาประเทศตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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2.4 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม ถวายในหลวง) 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิไดท่ีทรงมีตอปวงชน 
ชาวไทย จึงไดจัดทําโครงการเกษตรทฤษฎีใหมข้ึนเพื่อถวายแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช โดยสงเสริมใหเกษตรกรท่ีมีความสมัครใจจาก 882 อําเภอ รวมท้ังส้ิน 70,000 ราย ได
นอมนําหลักทฤษฎีใหมไปใชในพื้นท่ีของตนเองอยางเหมาะสม ใหสอดคลองกับสภาพพื้นท่ีของ
เกษตรกรตามภูมิสังคมของแตละพื้นท่ี โดยมุงหวังจะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการลด
รายจาย เพิ่มรายได อันเกิดจากการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยการสราง
อาชีพอยางเหมาะสมกับทรัพยากรและปจจัยการผลิตท่ีมีอยูอยางคุมคา 
 ภาคีความรวมมือขับเคล่ือนการดําเนินงาน 5 ประสาน ไดแก 
 1. เกษตรกรผูเขารวมโครงการ ฯ 
 2. เกษตรกรตนแบบ/ปราชญเกษตร 
 3. ภาครัฐ 
 4. ภาคเอกชน 
 5. สถาบันการศึกษา 

 

 
 โดยกําหนดบทบาทหนาท่ีการปฏิบัติงานใหทุกฝายไวชัดเจน รวมกันดําเนินกิจกรรมตางๆ 
อยางเปนข้ันตอน เชน การจัดอบรมเผยแพรความรูแกเกษตรกรเพื่อปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม  
การจัดทําผังแปลง/วางแผนการผลิตตามสภาพพื้นท่ี ทรัพยากร แหลงน้ํา ปจจัยโครงสรางพื้นฐาน 
กําลังแรงงาน  การจัดพื้นท่ีเพื่อเตรียมพรอมทําการผลิต  การลงมือทําตามแผนการผลิต (ตามถนัด งาย 
ลงทุนนอย ตามศักยภาพของตนเอง) ทําใหพอกิน พอใช แจก แลก หรือ แบงปน เหลือเก็บเปนทุนโดย
แปรรูป ถนอมรักษา และ จําหนายเปนรายไดเสริม  การจัดทําบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟารม เพื่อใชเปน
ขอมูลวางแผนการดําเนินชีวิตและประกอบเปนอาชีพสรางรายไดเล้ียงครอบครัว จากนั้นพัฒนา 
การผลิตใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเพิ่มมูลคาผลผลิต เนนการรวมกลุมใหเขมแข็ง ใหสามารถพึ่งพา
ตนเองไดอยางมั่นคงและยั่งยืน 
 กระบวนการและกิจกรรมดังกลาว เนนการนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวฯ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม ไปประยุกตใชใน 
การดําเนินชีวิตและทําการเกษตรใหสามารถพึ่งพาตนเองได จากนั้นขยายผลไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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ท่ีดียิ่งข้ึน โดยการรวมกลุมทําการผลิต รวมกันซื้อ - รวมกันขาย พัฒนาการผลิตโดยใชเทคโนโลยี
กาวหนา การทําเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย การเลือกใชปจจัยการผลิตและการรวมกลุมซื้อ - ขาย 
ลดตนทุน รักษาสภาพแวดลอม ควบคุมคุณภาพใหไดการรับรองมาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต สราง
พลังกลุมท่ีพรอมเพรียงเขมแข็งมีพลังตอรองทางการตลาด รวมท้ังการสรางเครือขายธุรกิจเพิ่มชองทาง
การตลาดในลําดับถัดไป  
 
2.5 โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) 
 กรมปศุสัตวดําเนินการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) โดยจัดปจจัยการผลิต สําหรับ
เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
 1. เพื่อถวายแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิไดท่ีทรงมีตอปวงชนชาวไทย  
 2. สนับสนุนใหเกษตรกรนําแนวทางทฤษฎีใหมมาปรับใชในการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตร
ในพื้นท่ีของตนเองตามความเหมาะสมและสอดคลองกับพื้นท่ีของเกษตรกร  
 3. เพื่อใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน สามารถลดรายจายในครัวเรือน และมีรายไดเสริม  
 4. เพื่อสงเสริมเกษตรกรทําเกษตรทฤษฎีใหมเล้ียงปศุสัตวเปนอาหารลดรายจายและจําหนาย
เพิ่มรายไดเสริม  
 โดยกําหนดวิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี ้
 ปงบประมาณ 2560   
 1. สํารวจเกษตรกรท่ีสมัครใจเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหมตามรายจังหวัด รวม 70,000 
ราย กรมปศุสัตวใหการสนับสนุนการเล้ียงสัตวปก รายละ 1 ชนิดสัตว เพื่อเปนพื้นฐานการผลิตอาหาร
โปรตีนในครัวเรือน เหลือจึงจําหนายเปนรายไดเสริม โดยกําหนดเงื่อนไข ดังนี ้ 
 1.1 เกษตรกรสรางคอกสัตวพื้นท่ี 4 ตัว/ตร.ม. พื้นท่ีปลอย 4 ตร.ม./ตัว (สามารถปรับให
เหมาะสมตามรูปแบบ การเล้ียงและพื้นท่ีของเกษตรกร) พื้นท่ีน้ําไมทวม สามารถปองกันการรบกวน
จากสัตวอื่น  
 1.2 เกษตรกรปลูกพืชหรือจัดหาพืชหรือวัตถุดิบในทองถ่ินเปนอาหารสัตวเสริม เชน  
ใบหมอน พันธุหญา และถ่ัวอาหารสัตว กระถิน เศษพืชผัก ขาวเปลือก รํา ปลายขาว เปนตน  
 1.3 เกษตรกรมีความต้ังใจในการเล้ียงสัตว จดบันทึกขอมูลบัญชีฟารมตลอดการเล้ียง  
ไมนําสัตวไปฆา ขาย ในชวงท่ียังใหผลผลิต  
 1.4 สําหรับเกษตรกรท่ีมีฐานะยากจน มีความตองการเล้ียงโค-กระบือ มีความพรอมและ
ความเหมาะสม กรมปศุสัตวจะพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดําริ โดยตองปฏิบัติตามระเบียบและสัญญายืมเพื่อการผลิตของโครงการ
ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ 
 2. ฝกอบเกษตรท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม ท่ีกรมปศุสัตวเปนเจาภาพ  
 นําเกษตรกรในความรับผิดชอบศึกษาดูงานแปลงตนแบบท่ีมีความเหมาะสม เพื่อสงเสริม
องคความรูเชิงปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับการดําเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม  
 3. ปจจัยการผลิตท่ีสนับสนุนเกษตรกรตอราย ดังนี้  
 1) พันธุสัตว เลือก 1 ชนิด  
 - ไกพื้นเมือง/ไกลูกผสม/เปดเทศคละเพศ อายุไมตํ่ากวา 6 สัปดาห 5 ตัว  
 - ไกไข/เปดไขเพศเมีย อายุไมตํ่ากวา 6 สัปดาห 5 ตัว  
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 2) วิตามิน และยาปฏิชีวนะ ยาถายพยาธ ิ 
 3) ขาวเปลือกอาหารสัตว 10 ก.ก. หรือ อาหารไกไข 5 ก.ก.  
 4) พันธุพืชอาหารสัตว (กระถิน เนเปยร) **เฉพาะรายท่ีตองการ  
 4. เจาหนาท่ีปศุสัตวใหคําแนะนําการเตรียมความพรอมรับสัตวปก จัดทําคอกสัตวปก ปลูกพืช
เพื่อเปนอาหารเสริม การจัดการเล้ียงดู บันทึกขอมูลบัญชีฟารม ใหคําแนะนําเกษตรกรบันทึกผล 
การเล้ียง รายรับรายจาย และผลผลิตท่ีได  
 5. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดติดตามใหคําแนะนําเกษตรกร รายงานผลการดําเนินงานใหกรม
ปศุสัตวทราบ เปนประจําทุกเดือน  
 6. สํานักงานปศุสัตวเขต กํากับติดตาม แกไขปญหา ใหคําแนะนําบูรณาการการดําเนินงาน
ภายในเขต 
 ปงบประมาณ 2561  
 1. สงเสริมเกษตรกรรายเดิม 70,000 ราย ทําเกษตรทฤษฎีใหมอยางยั่งยืน  
 1.1 กลุม A เกษตรกรตัวแบบ (เกษตรกรท่ีมีการผลิตตองดี ประสิทธิภาพตองดี ถายทอด
ความรูได) เพิ่มศักยภาพและพัฒนาการผลิตปศุสัตว โดย  
 - จัดหาปจจัยการผลิตพันธุสัตว หรือ ปรับปรุงระบบการเล้ียงสัตวท่ีดี 
 - ดูแลสุขภาพสัตวเล้ียงของเกษตรกร 
 - ถายทอดความรูเพิ่มเติมดานปศุสัตว เชน วิเคราะหตนทุน ทาบัญชีฟารม 
 1.2 เพิ่มศักยภาพดานปศุสัตวรายเดิม กลุม B C 
 - จัดเวที 3/5 ประสาน ใหความรูดานปศุสัตว 
 - ดูแลสุขภาพสัตวเล้ียงของเกษตรกร 
 2. สงเสริมการผลิตรายใหม 70,000 ราย 
 - ปจจัยการผลิตพันธุสัตว (ไกไข/เปดไข/เปดเทศ) 5 ตัว/ราย 
 - อาหารสัตว 3 ก.ก./ราย 
 - เวชภัณฑ 1 ชุด/ราย 
 - อบรมปรับเปล่ียนแนวคิด (โอนไปสานักปลัด กษ เบิกจายแทน) 
 3. ดําเนินงานและติดตามประเมินผล  
 4. จัดเวที 3 ประสาน 5 ประสาน ในพื้นท่ีกรมปศุสัตวเปนเจาภาพ 
 5. สรางความเขมแข็งกลุมเครือขาย 
 - มอบหมายอาสาปศุสัตวชวยดูแลเกษตรกรเกษตรทฤษฎีใหม 
 - พัฒนาผลิตภัณฑปศุสัตว 
 6. พัฒนาส่ือความรูและประชาสัมพันธ 
 - สงเสริมเผยแพรองคความรูศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และดาน
ปศุสัตว 
 ปงบประมาณ 2562   
 1. สงเสริมแบบมีสวนรวมใหเกษตรกรรายใหมหรือรายเดิมเล้ียงสัตวปกเพื่อการบริโภค โดยรัฐจะ
สนับสนุนปจจัยการผลิตบางสวน เชน พันธุสัตว หรืออาหารสัตว เวชภัณฑ แกเกษตรกรท่ีสมัครใจ จํานวน 
70,000 ราย ประกอบดวย 
 1.1 พันธุสัตว เชน ไกไข ไกพื้นเมือง เปดเทศ เปดไข อายุไมตํ่ากวา 10 สัปดาห รายละ 5 ตัว 
 1.2 อาหารสัตว รายละ 10 ก.ก. 



20 
 

 1.3 เวชภัณฑสัตวปก 1 ชุด 
 2. สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน โดยการ คัดเลือกชุมชนท่ีทําเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม 200 แหง จาก 77 จังหวัด พัฒนาเปนชุมชนท่ีทําเกษตรทฤษฎีใหมข้ันท่ี 2 และ 3  
 3. พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน เชน การผลิตสัตวในชุมชน การผลิตอาหารสัตว การพัฒนา
ผลิตภัณฑเกษตรและปศุสัตว เนนการสรางมูลคาเพิ่มจากวัตถุดิบในทองถ่ิน กรมปศุสัตวจัดฝกอบรม
หลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑจากผลผลิตการเกษตรและปศุสัตวของเกษตรกร  
 4. สรางกระบวนการเรียนรูเพื่อการพึ่งตนเองในชุมชนอยางตอเนื่อง เชน จัดกิจกรรมการ
ผลิตภัณฑ จัดกิจกรรมการตลาดสินคาชุมชน เปนตน 
 5. การบริหารจัดการ โดยการติดตามงาน ใหคําแนะนํา และถอดบทเรียน สรางองคความรูอื่น
แกเกษตรกรและชุมชน 
 6. ประชาสัมพันธสรางการรับรู โดยการคัดเลือกและถอดองคความรูเกษตรกร ปราชญ และ
กลุมเกษตรกร ท่ีทําเกษตรทฤษฎีใหมไดประสบความสําเร็จ ช้ันท่ี 1 2 และ 3 ประชาสัมพันธผานส่ือ
ตางๆ 
 7. รับสมัครอาสาปศุสัตวกรมปศุสัตวทําหนาท่ีเปนพี่เล้ียงใหคําแนะนําการเล้ียง ติดตาม
รายงานผลตามความสมัครใจ 
 8. การปฏิบัติงานในระดับพื้นท่ีเกษตรกร เจาหนาท่ีปศุสัตวใหคําแนะนําการเตรียมความพรอม
รับสัตวปก จัดทําคอกสัตวปก ปลูกพืชเพื่อเปนอาหารเสริม การจัดการเล้ียงดู บันทึกขอมูลบัญชีฟารม 
ใหคําแนะนําเกษตรกรบันทึกผลการเล้ียง บัญชีฟารม บัญชีครัวเรือน 
 9. การกํากับติดตามงาน 
 
2.6 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 วัลลภ พรหมทอง และคณะ (2551) ไดทําการศึกษาปจจัยทีมีผลตอการตัดสินใจทําเกษตร
ทฤษฎีใหมของ เกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา อายุ รายได จํานวนพื้นท่ีถือครองทํา
การเกษตร ระดับการศึกษา การเปนสมาชิกสถาบันทางการเกษตร ความเพียงพอของรายไดตอการ
ครองชีพ และลักษณะพื้นท่ีถือครองทางการเกษตรมีผลตอการตัดสินใจทําเกษตรทฤษฎีใหมของ
เกษตรกร เกษตรกรสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย มีแรงงานในครอบครัว 2-3 คน มีพื้นท่ีเฉล่ีย
ประมาณ 10 ไร และพื้นท่ีทําการเกษตรสวนใหญเปนของตนเอง รวมท้ังเปนสมาชิกสถาบันทาง
การเกษตร ในสวนปญหาอุปสรรคนั้นเกษตรกรสวนใหญมีปญหาในดานเงินทุน โรคพืชระบาด และขาด
แหลงน้ํา รวมท้ังการใหบริการความรูของเจาหนาท่ีท่ีมีประสิทธิภาพ  
 ขวัญตา มูลชารีและคณะ (2562) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการทําเกษตรทฤษฎีใหม
ของเกษตรกร อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยใชกลุมตัวอยาง เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ  
5 ประสานสืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม ป 2561 อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 
 1 . สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร พบวา เกษตรกร มีอายุเฉล่ีย 53.57 ป   
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 3.95 มีจํานวนแรงงานในภาค
การเกษตรเฉล่ียครัว เรือนละ 2.53 คน เกษตรกรท้ังหมดมีการถือครองท่ีดินเปนของตนเอง เฉล่ีย 
11.46 ไร มีรายไดภาคการเกษตร เฉล่ีย 46,000บาท ตอป และมีรายไดตอป เฉล่ีย 82,798 บาทตอป 
 2. สภาพการทําเกษตรทฤษฎีใหม พบวา เกษตรกรรอยละ 94.9 สามารถทําการเล้ียงปลาและ
สัตวน้ํา อื่นๆ ในสระเพื่อบริโภคและสรางรายได มีการจัดสรรพื้นท่ีประมาณรอยละ 30 เพื่อปลูกขาว 
รอยละ 96.3 สามารถแบงพื้นท่ีเพื่อเปนแหลงน้ําท่ีใชในพื้นท่ีทําการเกษตร 
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 3. ความรูเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหมของเกษตรกร พบวา รอยละ 61 เกษตรกรมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหมอยูในระดับมาก รอยละ 89 ไดรับความรูจากการฝกอบรมในระดับมาก 
รองลงมารอยละ 83 ไดรับความรูจากเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร และรอยละ 6 ไดรับความรูจาก
เพื่อนบาน 
 4. ปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทําเกษตรทฤษฎีใหม พบวาปจจัยดานสังคม ไดแก อายุ 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนมีความสัมพันธกับการทําเกษตรทฤษฎีใหม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี
ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ ปจจัยทางเศรษฐกิจ พบวา รายไดภาคการเกษตร รายไดตอป 
จํานวนพื้นท่ีถือครองทางการเกษตร มีความสัมพันธกับการทําเกษตรทฤษฎีใหม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 
 5. ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสงเสริมการทําเกษตรทฤษฎีใหม พบวาเกษตรกร 
สวนใหญ รอยละ 76.6 ประสบปญหาภัยธรรมชาติ รองลงมาคือ ปญหาขาดแคลนแรงงานและโครงการ
ภาครัฐมีนอยไมท่ัวถึง 
 สุเทพ พันประสิทธิ์ (2553) ไดทําการศึกษาวิธีการผลิตตามแนวเกษตรทฤษฎีใหมของ
เกษตรกรภาคกลาง ผลการศึกษาพบวา  
 1. รูปแบบกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกรตัวอยาง เปนการเกษตรแบบไรนาสวนผสมท่ีมี
ระบบการผลิตในรูปแบบ พืชประมง ปศุสัตว โดยเนนในรูปแบบ ขาว-พืชสวน-ประมง-ปศุสัตว และมี
สัดสวนการดําเนินกิจกรรมการเกษตรแตกตางกันโดยข้ึนกับสภาพแวดลอม วัฒนธรรมของแตละ
ทองถ่ิน ซึ่งแตกตางกับสัดสวนทางทฤษฎี อยางไรก็ตามสัดสวนตางๆ สามารถยืดหยุนได จึงถือวา
สัดสวนการใชพื้นท่ีของเกษตรกรแตละรายมีความเหมาะสม และสอดคลองกับพื้นท่ีของตนเอง 
 2. การดําเนินกิจกรรมการเกษตรมีมากและหลากหลาย นอกจากนี้เกษตรกรยังไดรับความรูใน
ดําเนินการเกษตร 
 3. เกษตรกรมีกิจกรรมในการประกอบอาชีพของตนเองมากข้ึน มีผลผลิตของพืชหลากหลาย
ออกมาในระยะเวลาท่ีตางกัน ทําใหลดความเส่ียงในการดําเนินการท้ังจากสภาพแวดลอม โดยเฉพาะ
ปริมาณน้ําฝนท่ีแปรเปล่ียนไปตลอดเวลา อีกท้ังยังลดความเส่ียงจากโรคและแมลง ตลอดจนในเรื่อง
ของราคา 
 4. สามารถใชทรัพยากรท่ีมีอยู อยางท่ัวถึง ทําใหเกิดการรายไดจากการเกษตรเพิ่มข้ึน ท้ังจาก
การเพิ่มผลผลิตและมีผลผลิตอยางหลากหลาย สงผลใหเกิดความคุมคามากกวาความคุมทุน เพราะ
นอกจากจะทําใหมีอาหารอยางพอเพียงแลว ยังเปนผลทําใหเกษตรกรมีงานทําตลอด 
 นิสรา ใจซื่อ (2557) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปนหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเปนหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง ไดแกปจจัยดานเทคโนโลยี ปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานทรัพยากรธรรมชาติ 
ปจจัยดานจิตใจ ปจจัยดานสังคม-วัฒนธรรม ปจจัยดานการมีสวนรวม ปจจัยดานผูนําหมูบาน และ
ปจจัยดานการสนับสนุนจากหนวยงานรัฐ โดยภาพรวมของท้ัง 8 ปจจัยมีความสัมพันธกับความสําเร็จ
ในการเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ในการพัฒนา
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงใหมีความกาวหนาควรตองมีความรวมมือกันระหวางหนวยงานภาครัฐและ
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนฝายจัดการคือผูนําหมูบานซึ่งมีสวนผลักดันและสนับสนุนใหสมาชิก
ในหมูบานดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และสมาชิกในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ก็ตองมีสวน
รวมในการศึกษาและคนหาปญหาของหมูบาน มีสวนรวมในการวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของ
ปญหาของหมูบาน มีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาหมูบาน มีสวนรวมในการดําเนินงานพัฒนาหมูบาน 
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และมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลงานพัฒนาหมูบานอยางตอเนื่อง ดังนั้น สมาชิกในหมูบานเปน
สวนสําคัญอยางมากท่ีจะผลักดันใหหมูบานประสบความสําเร็จ และความรวมมือของทุกฝายเปน 
แรงสําคัญท่ีจะพัฒนาใหเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงท่ียั่งยืน 
 ธารทิพย นิติชาติ (2560) ไดทําการศึกษา การดําเนินโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตร
ทฤษฎีใหมของเกษตรกร อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม จากการศึกษาพบวา  
 1. เกษตรกรเกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย มีสมาชิกทําการเกษตรเฉล่ีย 1.68 คน มีพื้นท่ี 
การการเกษตรทฤษฎีใหมเฉล่ีย 5.20 ไร พื้นท่ีสวนใหญเปนของตนเอง เปนสมาชิกสถาบันเกษตรกร 
มีประสบการณในการทํา การเกษตรทฤษฎีใหม และผานการฝกอบรมทุกคน แหลงสินเช่ือท่ีสําคัญ คือ 
ธนาคารเพื่อกาสรเกษตรและสหกรณการเกษตร 
 2. ความรูและแหลงความรูเกี่ยวกับการเกษตรทฤษฎีใหมของเกษตรกรมีความรูในระดับมาก
จากเกษตรกรท้ังหมด และมีบางสวนท่ียังขาดองคความรู ดานท่ีเกษตรกรมีความรูนอยท่ีสุดคือ  
การจัดการทรัพยากรน้ํา สําหรับแหลงความรูในภาพรวมเกษตรกรไดรับความรูจากแหลงส่ือในระดับ
นอย จากแหลงส่ือตางๆ ดังนี้ ส่ือบุคคล ส่ือกลุม กลุมส่ือสารมวลชน ส่ือส่ิงพิมพ และส่ือออนไลน 
เกษตรกรไดรับความรูจากแหลงส่ือกลุมดานการศึกษาดูงานและการเขารับการอบรมในระดับปานกลาง 
 3. เกษตรกรสวนใหญ มีการนําหลักเกษตรทฤษฎีใหมไปสูการปฏิบัติในระดับปานกลาง สวนท่ี
เกษตรกรนําไปปฏิบัตินอยไดแก การสรางเครือขายการวางแผนการใชจายเงิน การทําบัญชี การแปรรูป
และการตลาด 
 4. เกษตรกรสวนใหญมีความพึงพอใจและมีความคิดเห็นวาควรขยายผลตอไป 
 5. ปญหาท่ีพบมากคือเกษตรกร ทําการเกษตรพืชเชิงเด่ียว ขาดทักษะในการทําผังแปลงขาด
ความรูการทําแผนการผลิตการตลาด และขาดความรูดานบัญชี 
 6. จุดออนของโครงการ คือการบริหารจัดการในสวนของการมอบหมายเจาหนาท่ีในพื้นท่ี 
ยังเกิดเฉพาะหนวยงานท่ีรับผิดชอบในพื้นท่ีนั้น โครงการเรงดวนเกินไปมีการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ
บอย ยากในการปฏิบัติปจจัยท่ีสนับสนุนใหกับเกษตรกรนอยเกินไปและไมตรงกับความตองการ 
เกษตรกรขาดความรูเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี ขาดการบูรณาการท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรมในระดับ
พื้นท่ี เกษตรกรทฤษฎีใหมตองการองคความรูในหลายดานและตองมีการจัดการหลายมิติตลอดโซ
อุปทาน แตการดําเนินการยังขาดการเช่ือมโยงและควบคุมในมิติตางๆ 
 ภูริปญญา เกิดศรี (2553) ปจจัยความสําเร็จในการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขต
ปฏิรูปท่ีดิน:ศึกษากรณีตําบลนิคมกระเสียว อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบวา  
 1. ปจจัยสวนบุคคลไมมีผลไมมีอิทธิพลตอความสําเร็จในการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2. กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นวาความสําเร็จในการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงข้ึนอยูกับภาวะผูนําของผูนําชุมชนและผูนําเกษตรกร 
 3. ตัวแปรท่ีมีผลตอความสําเร็จในการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ คือความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาวะผูนํา ความรวมมือในการดําเนิน
กิจกรรม การแลกเปล่ียนประสบการณรวมกันระหวางเกษตรกร การประสานงาน การสนับสนุนจาก
หนวยงานภาครัฐ เมื่อวัดดวยสถิติท่ีใชวัดความแกรงของความสัมพันธ พบวาตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ
กับความสําเร็จในการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ การแลกเปล่ียนประสบการณกับความ
รวมมือ ความรวมมือกับความรู การสนับสนุนกับการประสานงาน การแลกเปล่ียนประสบการณกับ
ความรู การประสานงานกับความรวมมือ ความรวมมือกับความสําเร็จ ความรูกับความสําเร็จ  
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การแลกเปล่ียนกับความสําเร็จ การสนับสนุนกับความรวมมือ การประสานงานกับความรู   
การประสานงานกับความสําเร็จ การสนับสนุนกับภาวะผูนํา การประสานงานกับการแลกเปล่ียน  
การสนับสนุนกับความสําเร็จ การประสานงานกับภาวะผูนํา การสนับสนุนกับความรู การสนับสนุนกับ
การแลกเปล่ียน ภาวะผูนํากับความสําเร็จ ความรวมมือกับภาวะผูนํา ภาวะผูนํากับความรูและการ
แลกเปล่ียนกับภาวะผูนํา โดยมีคาความสัมพันธเทากับ .895 .879 .844 .843 .801 .783 .782 .780 
.779 .773 .772 .770 .752 .735 .727 .719 .700 .624 .610 .530 และ.476 ตามลําดับ 
 4. ตัวแปรท่ีใชเปนตัวพยากรณในการอธิบายความสําเร็จในการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดิน มี 4 ตัวแปร ท่ีมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .000 ไดแก  
การแลกเปล่ียนประสบการณความรู ความเขาใจภาวะผูนํา และการประสานงาน เรียงตามลําดับ
ความสําคัญ สวนความรวมมือในการดําเนินกิจกรรม และการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ ไมสัมพันธ
และไมชวยในการอธิบายความสําเร็จในการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตัวแปรอิสระท้ังหมด
อธิบายความสําเร็จในการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประมาณรอยละ 72.5 ( 2 R =.725) 
 สํานักเศรษฐกิจการเกษตร (2562) ไดทําการประเมินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม (5 ประสาน 
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม ถวายในหลวง) ป 2561 ผลการประเมินพบวา มีการแตงต้ังคณะกรรมการ
และคณะทํางานเพื่อขับเคล่ือนโครงการ ท้ังระดับกระทรวงฯ และระดับจังหวัด เกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการ รายใหม ป 2561 จํานวน 70,172 ราย ภาคสวนท่ีเกี่ยวของมีการสนับสนุนปจจัยการผลิตเพื่อ
การพึ่งพาตนเองเบ้ืองตน การจัดอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม มีการเตรียม
จัดหาตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกรแลว 212 แหง รวมถึงไดติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรเพื่อให
คําแนะนําเกี่ยวกับการทําเกษตรทฤษฎีใหมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวา เกษตรกร 
มีความรูเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม รอยละ 98.61 ความรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รอยละ 
98.48 และมีความรูการทําบัญชีครัวเรือน รอยละ 92.38 ไดนําความรูไปปรับใชในชีวิตประจําวันรอย
ละ 94.73 มีการปรับเปล่ียนโดยการเพิ่มพื้นท่ีแหลงน้ําพื้นท่ีทํานา และลดพื้นท่ีการปลูกพืช ท่ีอยูอาศัย 
และเล้ียงสัตวลง ดําเนินกิจกรรมในข้ันท่ี 3 ลดลงรอยละ 9.14 เนื่องจากปจจัยการผลิตท่ีไดรับจาก
โครงการบางสวนยังไมไดผลผลิตและเกษตรกรมีการดําเนินกิจกรรมในข้ันท่ี 1 (ทําใหพอกิน) และ
กิจกรรมในข้ันท่ี 2 (ทําใหพอกิน ทําใหพอแบงปน) เพิ่มข้ึนรอยละ 13.20 และ 0.28 ตามลําดับ  
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บทท่ี 3 

 

วิธีดําเนินการศึกษา 
 

 การศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1 ครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงสํารวจ มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
การดําเนินการศึกษา แบงออกเปน 5 ตอน ดังนี ้
  ตอนท่ี  3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ตอนท่ี  3.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
  ตอนท่ี 3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ตอนท่ี  3.4 การวิเคราะหขอมูล 
  ตอนท่ี  3.5  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.1.1 ประชากร  
  ประชากรในการศึกษา หมายถึง  เกษตรกรผูเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม ในพื้นท่ีปศุสัตว
เขต 1 ท่ีกรมปศุสัตวเปนเจาภาพ ต้ังแตป 2560-2562 ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงหบุรี ลพบุรี อางทอง และชัยนาท  จํานวน 1,064 ราย 
 3.1.2 กลุมตัวอยาง  
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เกษตรกรผูเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม ใน
พื้นท่ีปศุสัตวเขต 1 ท่ีกรมปศุสัตวเปนเจาภาพ ต้ังแตป 2560-2562  โดยการคํานวณกลุมตัวอยาง  
จากการใชสูตรของทาโรยามาเน (Yamane. 1973: 888) จากประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 
1,064 ราย ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 315 ราย คิดเปนรอยละ 29.61 โดยใชแผนการสุมตัวอยางแบบงาย 
(Simple Random Sample) 
     

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา โดยการศึกษาขอมูลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม ศึกษา
ปญหาการดําเนินงานท่ีผานมา และศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ มาเปนแนวทางใน
การกําหนดกรอบของเนื้อหาขอคําถาม สรางแบบสัมภาษณ แลวนําแบบสัมภาษณท่ีสรางเสร็จแลว  
ใหผูบังคับบัญชา ผูมีความรูและประสบการณเช่ียวชาญ รวมตรวจสอบความเปนประโยชนและความ
สอดคลองของเนื้อหา ความถูกตองของภาษา และโครงสรางของแบบสอบถาม นําแบบสอบถามมา
ปรับปรุงแกไข แลวนําไปทดสอบแบบ นําแบบมาปรับปรุงใหครบถวนสมบูรณอีกครั้งหนึ่ง เพื่อนําไปใชใน
การจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณสําหรับเกษตรกรผูเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎี
ใหม ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1 ท่ีกรมปศุสัตวเปนเจาภาพ ต้ังแตป 2560-2562 แบงออกเปน 6 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ จํานวน 6 
ขอ ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพหลัก การถือครองแปลง
ท่ีดิน  
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 ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมเกษตรทฤษฏีใหม (ดานปศุสัตว)  มี
ลักษณะเปนแบบเลือกตอบ จํานวน 10 ขอ  
 ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเล้ียงสัตว  
มีลักษณะคําตอบเปนมาตรวัดคาแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามรูปแบบของ 
Likert’s scale ท่ีตรงกับความรูสึกและความเปนจริงมากท่ีสุด จํานวน 5 ขอ โดยกําหนดคะแนนใน 
แตละชวงไว ดังนี้ 
 ระดับความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด   มีคาเทากับ 5 คะแนน 
 ระดับความคิดเห็นระดับมาก   มีคาเทากับ 4 คะแนน 
 ระดับความคิดเห็นระดับปานกลาง  มีคาเทากับ 3 คะแนน 
 ระดับความคิดเห็นระดับนอย   มีคาเทากับ 2 คะแนน 
 ระดับความคิดเห็นระดับนอยท่ีสุด  มีคาเทากับ 1 คะแนน 
 ตอนท่ี 4 สอบถามความคิดเห็นตอความเหมาะสมในการดําเนินโครงการ ประกอบดวย  
   4.1 ปจจัยดานผูจัดการเรียนรู และวิธีการเรียนรู  จํานวน 7 ขอ 
   4.2 ปจจัยดานสภาวะแวดลอมของโครงการ  จํานวน 3 ขอ  
   4.3 ปจจัยดานการปฏิบัติ    จํานวน 7 ขอ 
   4.4 ปจจัยดานผลลัพธ    จํานวน 7 ขอ 
 โดยมีลักษณะคําตอบเปนมาตรวัดคาแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) 
ตามรูปแบบของ Likert’s scale ท่ีตรงกับความรูสึกและความเปนจริงมากท่ีสุด โดยกําหนดคะแนนใน
แตละชวงไว ดังนี้ 
 ระดับความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด   มีคาเทากับ 5 คะแนน 
 ระดับความคิดเห็นระดับมาก   มีคาเทากับ 4 คะแนน 
 ระดับความคิดเห็นระดับปานกลาง  มีคาเทากับ 3 คะแนน 
 ระดับความคิดเห็นระดับนอย   มีคาเทากับ 2 คะแนน 
 ระดับความคิดเห็นระดับนอยท่ีสุด  มีคาเทากับ 1 คะแนน 
 ตอนท่ี 5 ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ประกอบดวย 
   5.1 ดานปจจัยการผลิต     จํานวน 6 ขอ 
   5.2 ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี   จํานวน 5 ขอ  
   5.3 ดานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ    จํานวน 4 ขอ 
 โดยมีลักษณะคําตอบเปนมาตรวัดคาแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) 
ตามรูปแบบของ Likert’s scale ท่ีตรงกับความรูสึกและความเปนจริงมากท่ีสุด โดยกําหนดคะแนนใน
แตละชวงไว ดังนี้ 
  ระดับความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด   มีคาเทากับ 5 คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นระดับมาก   มีคาเทากับ 4 คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นระดับปานกลาง   มีคาเทากับ 3 คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นระดับนอย   มีคาเทากับ 2 คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นระดับนอยท่ีสุด   มีคาเทากับ 1 คะแนน 
 ตอนท่ี 6 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ มีลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดปลายเปด 
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3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.3.1 จัดทําแผนการปฏิบัติงานการออกเก็บรวบรวมขอมูลเกษตรกรผูเขารวมโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1 ท่ีกรมปศุสัตวเปนเจาภาพ ต้ังแตป 2560-2562  
 3.3.2 จัดเตรียมแบบสัมภาษณและอุปกรณตางๆ ท่ีใชในการสัมภาษณ 
 3.3.3 ประสานงานกับเจาหนาท่ีปศุสัตวของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด และสํานักงานปศุสัตว
อําเภอในพื้นท่ีรับผิดชอบของปศุสัตวเขต 1 เพื่อใหนัดหมายเกษตรกรใหผูศึกษาไดสัมภาษณเก็บ
รวบรวมขอมูล 
 3.3.4 ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการออกไปสัมภาษณเกษตรกรผูเขารวมโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1 ท่ีกรมปศุสัตวเปนเจาภาพ ต้ังแตป 2560-2562 
 
3.4 การวิเคราะหขอมูล 
 3.4.1 การตรวจสอบขอมูล ผูศึกษานําแบบสัมภาษณท่ีรวบรวมได จํานวน 315 ชุด มาตรวจสอบ
ความถูกตอง ครบถวนสมบูรณของขอมูล และตรวจสอบความแนบนัย  
 3.4.2 การลงรหัสขอมูล ผูศึกษานําแบบสัมภาษณท่ีตรวจสอบขอมูลแลวมากําหนดใสรหัสแตละชุด
จนครบถวน เพื่อนําไปใชในการวิเคราะหขอมูล 
 3.4.3 การวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาทําการวิเคราะหขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอร โดยการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  
 
3.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 
 3.5.1 ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ วิเคราะหโดยใชการแจกแจงความถ่ีและคารอยละ 
 3.5.2 ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมเกษตรทฤษฏีใหม (ดานปศุสัตว) วิเคราะห
โดยใชการแจกแจงความถ่ีและคารอยละ 
 3.5.3 ขอมูลเกี่ยวกับการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเล้ียงสัตว วิเคราะห
โดยใชคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 3.5.4 ขอมูลความคิดเห็นตอความเหมาะสมในการดําเนินโครงการ วิเคราะหโดยใชคาเฉล่ียและ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายคาเฉล่ีย (Best. 1977) ดังนี้ 
   (คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด)      =      5 - 1    =    0.80 
      จํานวนระดับ                  5 
 จากวิธีดังกลาว  สามารถจัดระดับความคิดเห็นได  ดังนี้ 
 คาเฉล่ีย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีระดับความเห็นดวยอยูในเกณฑนอยท่ีสุด 
 คาเฉล่ีย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีระดับความเห็นดวยอยูในเกณฑนอย 
 คาเฉล่ีย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีระดับความเห็นดวยอยูในเกณฑปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีระดับความเห็นดวยอยูในเกณฑมาก  
 คาเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีระดับความเห็นดวยอยูในเกณฑมากท่ีสุด 
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 3.5.5 ขอมูลความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ วิเคราะหโดยใชคาเฉล่ียและสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายคาเฉล่ีย (Best. 1977) ดังนี้ 
   (คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด)      =      5 - 1    =    0.80 
      จํานวนระดับ                  5 
 จากวิธีดังกลาว  สามารถจัดระดับความพึงพอใจได  ดังนี ้
 คาเฉล่ีย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจอยูในเกณฑนอยท่ีสุด 
 คาเฉล่ีย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจอยูในเกณฑนอย 
 คาเฉล่ีย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจอยูในเกณฑปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจอยูในเกณฑมาก  
 คาเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจอยูในเกณฑมากท่ีสุด 
 3.5.6 ความสัมพันธระหวางขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ และความคิดเห็นตอความ
เหมาะสมในการดําเนินโครงการ กับความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม 
(ดานปศุสัตว) วิเคราะหหาคาความสัมพันธโดยใชคาสถิติ Chi-Square (x2) 
 3.5.7 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ วิเคราะหโดยใชขอมูลท่ีเปนขอคําถามปลายเปด มาทํา
การจัดลําดับความสําคัญและจัดหมวดหมู 
 
3.6 สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะห 
 n  แทน จํานวนเกษตรกรท่ีเปนกลุมตัวอยาง 
 x   แทน คาเฉล่ีย 
 S.D. แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 Sig. แทน คาความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ (Significant) 
 χ 2  แทน คาสถิติการทดสอบ ไค-สแควร (Chi-square test) 

 P  แทน คาความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ 
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บทท่ี 4 

 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 

การศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1 ในสวนการนําเสนอผลการศึกษาและอภิปรายผล 
ผูศึกษาจะนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปตารางประกอบคําอธิบาย ดังนี ้ 

ตอนท่ี 4.1 ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) ใน
 พื้นท่ีปศุสัตวเขต 1 

ตอนท่ี 4.2 ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมเกษตรทฤษฏีใหม (ดานปศุสัตว)  
ตอนท่ี 4.3 ขอมูลเกี่ยวกับการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเล้ียงสัตว  
ตอนท่ี 4.4 ความคิดเห็นของเกษตรกรตอความคิดเห็นตอความเหมาะสมในการดําเนิน

 โครงการ  
ตอนท่ี 4.5 ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ  
ตอนท่ี 4.6  การวิเคราะหขอมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
ตอนท่ี 4.7 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 
4.1 ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามขอมูลท่ัวไป 

(n=315) 
ขอมูลท่ัวไป 

 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

1. เพศ   
 ชาย 178 56.5 
 หญิง 137 43.5 
2. อาย ุ   
 21-40 ป 48 15.2 
 41-60 ป 189 60.0 
 ต้ังแต 61 ปข้ึนไป 78 24.8 
      ตํ่าสุด 24 ป สูงสุด 79 ป    
      เฉล่ีย 53.35 ป สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 10.797   
3. ระดับการศึกษา   
 ไมไดเรียนหนงัสือ 15 4.8 
 ประถมศึกษา 136 43.2 
 มัธยมศึกษาตน/ปวช. 74 23.5 
 มัธยมศึกษาปลาย/ปวส. 64 20.3 
 ปริญญาตรีข้ึนไป 26 8.2 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ)  
ขอมูลท่ัวไป 

 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

4. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน   
 1-2 คน 55 17.5 
 3-4 คน 175 55.6 
 ต้ังแต 5 คนข้ึนไป 85 26.9 
      ตํ่าสุด 1 คน สูงสุด 13 คน   
      เฉล่ีย 3.86 คน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.644   
5. อาชีพหลักของครอบครัว   
 ทํานา 198 62.8 
 ทําสวน 38 12.1 
 ทําไร 16 5.1 
 เล้ียงสัตว 63 20.0 
6. การถือครองแปลงท่ีดินเขารวมโครงการ   
 ของตนเอง 271 86.0 
 เชา 44 14.0 

 
 จากตารางท่ี 4.1 พบวา ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม (ดาน 
ปศุสัตว) ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1 มีผลการศึกษา ดังนี้ 
 เพศ  พบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 56.5 และเปนเพศหญิง คิดเปน 
รอยละ 43.5      

อายุ  พบวา เกษตรกรมีอายุเฉล่ีย 53.35 ป โดยสวนใหญมีอายุ 41-60 ป คิดเปนรอยละ 60.0 
รองลงมามีอายุ ต้ังแต 61 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 24.8 และอายุ 21-40 ป คิดเปนรอยละ 15.2 
ตามลําดับ 
 ระดับการศึกษา  พบวา สวนใหญมีระดับการศึกษาประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 43.2 
รองลงมามัธยมศึกษาตน/ปวช. คิดเปนรอยละ 23.5 มัธยมศึกษาปลาย/ปวส. คิดเปนรอยละ 20.3 
ปริญญาตรีข้ึนไป คิดเปนรอยละ 8.2 และไมไดเรียนหนังสือ คิดเปนรอยละ 4.8 ตามลําดับ 
 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน  พบวา มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 3.86 คน โดยสวนใหญมี
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน จํานวน 3-4 คน คิดเปนรอยละ 55.6 รองลงมามีสมาชิกในครัวเรือนต้ังแต 
5 คนข้ึนไป คิดเปนรอยละ 26.9 และมีสมาชิกในครัวเรือน 1-2 คน คิดเปนรอยละ 17.5 ตามลําดับ 
 อาชีพหลักของครอบครัว  พบวา สวนใหญทํานาเปนอาชีพหลัก คิดเปนรอยละ 62.8 รองลงมา
เล้ียงสัตว คิดเปนรอยละ 20.0 ทําสวน คิดเปนรอยละ 12.1 และทําไร คิดเปนรอยละ 5.1 ตามลําดับ 
 การถือครองแปลงท่ีดินเขารวมโครงการ  พบวา มีการถือครองแปลงท่ีดินเขารวมโครงการเปน
ของตนเอง คิดเปนรอยละ 86.0 และเปนการเชาท่ีดิน คิดเปนรอยละ 14.0 
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4.2 ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมเกษตรทฤษฏีใหม (ดานปศุสัตว) 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามขอมูลเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามโครงการสงเสริมเกษตรทฤษฏีใหม (ดานปศุสัตว) 

(n=315) 
ขอมูลท่ัวไป 

 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

1. ทานไดรับความรูดานการเลี้ยงสตัวจากการอบรมหลักสูตรกลาง  
 ไดรับ 298 94.6 
 ไมไดรับ 17 5.4 
 1.1 ความรูดานการเลี้ยงสตัวท่ีไดรับ คือ   
  ไกไข 236 อันดับ 1 
  เปดไข 86 อันดับ 2 
  เปดเทศ 36 อันดับ 3 
2. ความรูท่ีไดรับสามารถนําไปปฏิบัติไดในระดับ   
 นอยท่ีสุด 5 1.6 
 นอย 3 1.0 
 ปานกลาง 99 31.4 
 มาก 162 51.4 
 มากท่ีสุด 46 14.6 
3. ทานเคยมีประสบการณเลี้ยงสัตวปกมากอน   
 มี 252 80.0 
 ไมมี 63 20.0 
 3.1 มีประสบการณเลี้ยงสัตวปก คือ   
  ไกพื้นเมือง 159 อันดับ 1 
  ไกไข 141 อันดับ 2 
  เปดไข 48 อันดับ 3 
  เปดเทศ 29 อันดับ 4 
4. การจัดการพันธุสัตวท่ีไดรับจากโครงการ   
 เล้ียงเอง 304 96.5 
 ใหคนอื่น 11 3.5 
5. รูปแบบการเลี้ยงสัตวปกท่ีไดรับจากโครงการ   
 ยืนกรง 42 13.3 
 ขังคอกและปลอยลาน 146 46.4 
 ปลอยธรรมชาติ 127 40.3 
6. การจัดการอาหารสัตว   
 ซื้ออาหารมาให 182 อันดับ 1 
 ทําอาหารลดตนทุน 168 อันดับ 2 
 อาหารหมดขายสัตวออก 10 อันดับ 3 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ)  
ขอมูลท่ัวไป 

 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

7. การดูแลสุขภาพสัตว   
 ดูแลรักษาและปองกันโรคเบ้ืองตนดวยตนเอง 235 อันดับ 1 
 แจงเจาหนาท่ี 55 อันดับ 2 
 ปลอยตามธรรมชาติ 44 อันดับ 3 
8. การขยายพันธุสัตวเลี้ยงตอเนือ่ง   
 ซื้อสัตวชุดใหมมาเล้ียง 86 27.3 
 ผลิตลูกสัตวปกเอง 38 12.1 
 ไมมีแผนเล้ียงตอ 191 60.6 
9. ทานไดมีการจัดทําบันทึกขอมูลรายรับรายจายการเลี้ยงสัตวหรือไม  
 ทํา 51 16.2 
 ไมไดทํา 264 83.8 
10. มีเจาหนาท่ีติดตาม หรือใหคําแนะนําเก่ียวกับการเลี้ยงปศุสัตว    
 มี 231 73.3 
 ไมมี 84 26.7 
 10.1 เร่ืองท่ีติดตามและใหคําแนะนํา คือ   
  วิธีการเล้ียงปศุสัตว 29 อันดับ 1 
  การขยายพันธุสัตว 14 อันดับ 2 
  การปรับปรุง/ขยายโรงเรือนเล้ียงสัตว 9 อันดับ 3 
  การลดตนทุนการผลิต 7 อันดับ 4 
  การปลูกพืชอาหารสัตว 2 อันดับ 5 

 
 จากตารางท่ี 4.2 พบวา ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมเกษตรทฤษฏีใหม 
(ดานปศุสัตว) มีผลการศึกษา ดังนี้ 
 ความรูดานการเลี้ยงสัตวจากการอบรมหลักสูตรกลาง พบวา มีเกษตรกรท่ีไดรับความรูดาน
การเล้ียงสัตวจากการอบรมหลักสูตรกลาง คิดเปนรอยละ 94.6 และไมไดรับความรู คิดเปนรอยละ 5.4 
โดยความรูเรื่องการเล้ียงสัตวท่ีไดรับมากท่ีสุดอันดับแรก คือเรื่องการเล้ียงไกไข รองลงมาคือ การเล้ียง
เปดไข และการเล้ียงเปดเทศ ตามลําดับ     
 ระดับการนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติ  พบวา เกษตรกรสวนใหญสามารถนําความรูท่ีไดรับไป
ปฏิบัติในระดับมาก คิดเปนรอยละ 51.4 รองลงมาเปนระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 31.4 ระดับมาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 14.6 ระดับนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 1.6 และระดับนอย คิดเปนรอยละ 1.0 
ตามลําดับ 
 ประสบการณในการเลี้ยงสัตวปก  พบวา เกษตรกรมีประสบการณในการเล้ียงสัตวปกมากอน 
คิดเปนรอยละ 80.0 และไมมีประสบการณในการเล้ียงสัตวปก คิดเปนรอยละ 20.0  โดยสัตวปกท่ี
เกษตรกรมีประสบการณในการเล้ียงมากท่ีสุดอันดับแรก คือ ไกพื้นเมือง รองลงมาคือ ไกไข เปดไข 
และเปดเทศ ตามลําดับ    
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 การจัดการพันธุสัตวท่ีไดรับ พบวา มีการจัดการพันธุสัตวท่ีไดรับจากโครงการโดยการเล้ียงเอง 
คิดเปนรอยละ 96.5 และใหคนอื่น คิดเปนรอยละ 3.5      
 รูปแบบการเลี้ยง พบวา เกษตรกรสวนใหญเล้ียงสัตวปกท่ีไดรับจากโครงการแบบขังคอกและ
ปลอยลาน คิดเปนรอยละ 46.4 รองลงมาเล้ียงแบบปลอยธรรมชาติ คิดเปนรอยละ 40.3 และเล้ียงแบบ
ยืนกรง คิดเปนรอยละ 13.3 ตามลําดับ 
 การจัดการอาหารสัตว  พบวา เกษตรกรมีการจัดการอาหารสัตวเมื่ออาหารสัตวท่ีไดรับจาก
โครงการหมด คือ ซื้ออาหารสัตวมาเล้ียง เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ทําอาหารลดตนทุน และอาหาร
หมดขายสัตวออก ตามลําดับ 
 การดูแลสุขภาพสัตว  พบวา เกษตรกรมีการดูแลสุขภาพสัตวโดยวิธีการดูแลรักษาและปองกัน
โรคเบ้ืองตนดวยตนเอง เปนอันดับแรก รองลงมาคือ แจงเจาหนาท่ี และปลอยตามธรรมชาติ ตามลําดับ     
 การขยายพันธุสัตวเลี้ยงตอเนื่อง พบวา เกษตรกรสวนใหญไมมีแผนการขยายพันธุสัตวเล้ียง
ตอเนื่อง คิดเปนรอยละ 60.6 รองลงมาซื้อสัตวชุดใหมมาเล้ียง คิดเปนรอยละ 27.3 และผลิตลูกสัตวปก
เอง คิดเปนรอยละ 12.1 ตามลําดับ 
 การจัดทําบันทึกขอมูลรายรับรายจายการเลี้ยงสัตว  พบวา เกษตรกรมีการจัดทําบันทึกขอมูล
รายรับรายจายการเล้ียงสัตว คิดเปนรอยละ 16.2 และไมไดทําบันทึกขอมูลรายรับรายจายการเล้ียงสัตว 
คิดเปนรอยละ 83.8      
 การเขาไปติดตามหรือใหคําแนะนําเก่ียวกับการเลี้ยงปศุสัตวของเจาหนาท่ี พบวา สวนใหญมี
เจาหนาท่ีการเขาไปติดตามหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเล้ียงปศุสัตวแกเกษตรกร คิดเปนรอยละ 73.3 
และไมมีเจาหนาท่ีเขาไปติดตามหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเล้ียงปศุสัตว คิดเปนรอยละ 26.7 โดย
เรื่องท่ีเจาหนาท่ีเขาไปติดตามใหคําแนะนํามากท่ีสุดอันดับแรกคือ วิธีการเล้ียงปศุสัตว อันดับรองลงมา
คือ การขยายพันธุสัตว การปรับปรุง/ขยายโรงเรือนเล้ียงสัตว การลดตนทุนการผลิต และการปลูกพืช
อาหารสัตว ตามลําดับ 
 

4.3 ขอมูลเก่ียวกับการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเลี้ยงสัตว 
ตารางท่ี 4.3 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการเล้ียงสัตว 

(n=315) 
องคประกอบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง x  ..DS  ระดับ 

หลักความพอเพียง 3.97  0.702 มาก 
หลักความพอประมาณ 3.88 0.727 มาก 
หลักความมีเหตุผล 3.97  0.702 มาก 
หลักการมีความรู 3.93  0.710 มาก 
หลักการมีคุณธรรม 4.05  0.727 มาก 

รวม 4.15 0.665 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา เกษตรกรมีการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
เล้ียงสัตวอยูในระดับมากทุกขอ หากพิจารณาแยกตามองคประกอบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พบวา ประยุกตใชหลักการมีคุณธรรมมากท่ีสุด ( x =4.05) รองลงมาคือ หลักความพอเพียง
และหลักความมีเหตุผลเทากัน ( x =3.97) หลักการมีความรู ( x =3.93) และหลักความพอประมาณ  
( x =3.88) ตามลําดับ 
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4.4 ความคิดเห็นของเกษตรกรตอความคิดเห็นตอความเหมาะสมในการดําเนินโครงการ  
ตารางท่ี 4.4  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของเกษตรกรตอความ
เหมาะสมในการดําเนินโครงการ โดยรวมรายดาน 

(n=315) 
ความเหมาะสมในการดําเนินโครงการ x  ..DS  ระดับ 

ดานผูจัดการเรียนรู (เจาหนาท่ี) และวิธีการเรียนรู 3.82  0.656 มาก 
ดานสภาวะแวดลอมของโครงการ 3.79 0.672 มาก 
ดานการปฏิบัติ 3.75 0.656 มาก 
ดานผลลัพธ 3.81 0.678 มาก 

รวม 3.79 0.578 มาก 
  
 จากตารางท่ี 4.4 พบวา เกษตรกรมีความคิดเห็นตอความเหมาะสมในการดําเนินโครงการ  
ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x =3.79)  
 เมื่อพิจารณาแยกเปนภาพรวมรายดาน พบวา มีคาเฉล่ียใกลเคียงกันอยูในระดับมากทุกดาน โดย
ดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดานผูจัดการเรียนรู (เจาหนาท่ี) และวิธีการเรียนรู ( x =3.82) รองลงมาคือ
ดานผลลัพธ ( x =3.81) ดานสภาวะแวดลอมของโครงการ ( x =3.79) และดานการปฏิบัติ ( x =3.75) 
ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.5  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของเกษตรกรตอความ
เหมาะสมในการดําเนินโครงการ จําแนกเปนรายดาน 

(n=315) 
ความเหมาะสมในการดําเนิน

โครงการ 
ระดับความคิดเห็น x  

(S.D.) 
 

ระดับ 
 มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 

1. ดานผูจัดการเรียนรู 
(เจาหนาที่) และวิธีการเรียนรู 

       

   1.1 การใหเวลาอบรมของ
ผูจัดการเรียนรู 

66 
(21.0) 

142 
(45.1) 

99 
(31.4) 

8 
(2.5) 

- 3.84 
(0.777) 

มาก 

   1.2 ทักษะของผูจัดในการ
จัดการเรียนรู เชน การอบรม 
ฝกปฏิบัติ ศึกษาดูงาน 

68 
(21.6) 

141 
(44.8) 

95 
(30.1) 

11 
(3.5) 

- 3.84 
(0.797) 

มาก 

   1.3 การเรียนรูจากปราชญ
ชาวบาน 

60 
(19.0) 

139 
(44.1) 

107 
(34.0) 

9 
(2.9) 

- 3.79 
(0.777) 

มาก 

   1.4 การเรียนรูจากเกษตรกร
ตนแบบ 

64 
(20.3) 

135 
(42.9) 

107 
(34.0) 

9 
(2.8) 

- 3.81 
(0.788) 

มาก 
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ตารางท่ี 4.5 (ตอ) 
ความเหมาะสมในการดําเนิน

โครงการ 
ระดับความคิดเห็น x  

(S.D.) 
 

ระดับ 
 มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 

   1.5 ดานความใสใจและความ
สนใจของผูจัดการเรียนรู 

72 
(22.9) 

144 
(45.7) 

94 
(29.8) 

5 
(1.6) 

- 3.90 
(0.763) 

มาก 

   1.6 การติดตามของผูจัดการ
เรียนรู 

55 
(17.5) 

152 
(48.3) 

94 
(29.8) 

14 
(4.4) 

- 3.79 
(0.779) 

มาก 

   1.7 การเปดโอกาสให
เกษตรกรไดพูดคุยกัน การ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน 

59 
(18.7) 

140 
(44.5) 

103 
(32.7) 

13 
(4.1) 

- 3.78 
(0.795) 

มาก 

2. ดานสภาวะแวดลอมของ
โครงการ 

       

   2.1 การมีสวนรวมของผูนํา
ทองถ่ิน 

66 
(21.0) 

134 
(42.5) 

107 
(34.0) 

8 
(2.5) 

- 3.82 
(0.787) 

มาก 

   2.2 การบูรณาการทํางาน
รวมกันของหนวยงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ 

67 
(21.2) 

141 
(44.8) 

103 
(32.7) 

4 
(1.3) 

- 3.86 
(0.757) 

มาก 

   2.3 สถานท่ีท่ีใชในการศึกษา
ดูงาน 

56 
(17.8) 

129 
(41.0) 

106 
(33.6) 

24 
(7.6) 

- 3.69 
(0.851) 

มาก 

3. ดานการปฏิบัติ        
   3.1 แนวคิดในการดําเนิน
โครงการท่ีมีความเหมาะสมและ
ปฏิบัติไดจริง 

61 
(19.4) 

153 
(48.6) 

95 
(30.1) 

6 
(1.9) 

- 3.85 
(0.743) 

มาก 

   3.2 การทําการเกษตรทฤษฎี
ใหม ในข้ันตอนตางๆ  

51 
(16.2) 

150 
(47.6) 

108 
(34.3) 

6 
(1.9) 

- 3.78 
(0.731) 

มาก 

   3.3 การสงเสริมใหเกษตรกร
ทําบัญชีครัวเรือน 

70 
(22.2) 

138 
(43.8) 

91 
(28.9) 

16 
(5.1) 

- 3.83 
(0.830) 

มาก 

   3.4 ความรูท่ีไดรับจาก
โครงการศึกษาดูงาน 

61 
(19.4) 

137 
(43.5) 

97 
(30.8) 

20 
(6.3) 

- 3.76 
(0.836) 

มาก 

   3.5 การทําผังแปลงการผลิต 53 
(16.8) 

123 
(39.1) 

120 
(38.1) 

19 
(6.0) 

- 3.67 
(0.826) 

มาก 

   3.6 การจัดทําและลงมือทํา
ตามแผนการผลิต 

56 
(17.8) 

137 
(43.5) 

106 
(33.6) 

16 
(5.1) 

- 3.74 
(0.807) 

มาก 

   3.7 การจัดหาตลาดเพื่อ
รองรับผลผลิตของเกษตรกร 

51 
(16.2) 

128 
(40.6) 

106 
(33.7) 

30 
(9.5) 

- 3.63 
(0.865) 

มาก 
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ตารางท่ี 4.5 (ตอ) 
ความเหมาะสมในการดําเนิน

โครงการ 
ระดับความคิดเห็น x  

(S.D.) 
 

ระดับ 
 มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 

4. ดานผลลัพธ        
   4.1 เกษตรกรสามารถพึ่งพา
ตนเองได โดยการลดรายจายใน
ครัวเรือน 

89 
(28.3) 

132 
(41.9) 

81 
(25.7) 

13 
(4.1) 

- 3.94 
(0.839) 

มาก 

   4.2 เกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึน 65 
(20.6) 

120 
(38.1) 

114 
(36.2) 

16 
(5.1) 

- 3.74 
(0.841) 

มาก 

   4.3 การใชปจจัยการผลิตของ
ตนเอง เชน การผสมอาหาร
สัตว เพื่อลดตนทุน การใช
สมุนไพรรักษาโรคสัตว การทํา
ปุยหมัก 

79 
(25.1) 

123 
(39.0) 

101 
(32.1) 

12 
(3.8) 

- 3.85 
(0.839) 

มาก 

   4.4 การลดตนทุนในการทํา
การเกษตรทฤษฎีใหม 

62 
(19.7) 

133 
(42.2) 

114 
(36.2) 

6 
(1.9) 

- 3.80 
(0.772) 

มาก 

   4.5 การลดสภาพหนี้สินใน
ครัวเรือน 

54 
(17.2) 

115 
(36.5) 

121 
(38.4) 

25 
(7.9) 

- 3.63 
(0.859) 

มาก 

   4.6 การบริโภคสินคา
ปลอดภัย 

90 
(28.6) 

124 
(39.4) 

93 
(29.5) 

8 
(2.5) 

- 3.94 
(0.825) 

มาก 

   4.7 การขยายผลการทํา
การเกษตรทฤษฎีใหม 

60 
(19.0) 

130 
(41.3) 

108 
(34.3) 

17 
(5.4) 

- 3.74 
(0.827) 

มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.5 พบวา ความคิดเห็นของเกษตรกรตอความเหมาะสมในการดําเนินโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1 มีผลการศึกษา ดังนี้ 
 ดานผูจัดการเรียนรู (เจาหนาท่ี) และวิธีการเรียนรู พบวา เกษตรกรมีความคิดเห็นตอความ
เหมาะสมในการดําเนินโครงการ ดานผูจัดการเรียนรู (เจาหนาท่ี) และวิธีการเรียนรู อยูในระดับมาก 
ทุกขอ โดยขอท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ดานความใสใจและความสนใจของผูจัดการเรียนรู ( x =3.90) 
รองลงมาคือ การใหเวลาอบรมของผูจัดการเรียนรู และทักษะของผูจัดในการจัดการเรียนรู เชน การอบรม 
ฝกปฏิบัติ ศึกษาดูงาน มีคาเฉล่ียเทากัน คือ ( x =3.84) การเรียนรูจากเกษตรกรตนแบบ ( x =3.81)  
การเรียนรูจากปราชญชาวบานและการติดตามของผูจัดการเรียนรู มีคาเฉล่ียเทากัน คือ ( x =3.79) และ
การเปดโอกาสใหเกษตรกรไดพูดคุยกัน การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน ( x =3.78) ตามลําดับ 
 ดานสภาวะแวดลอมของโครงการ พบวา เกษตรกรมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ โดย
ขอท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ การบูรณาการทํางานรวมกันของหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ( x =3.86) 
รองลงมาคือ การมีสวนรวมของผูนําทองถ่ิน ( x =3.82) และสถานท่ีท่ีใชในการศึกษาดูงาน ( x =3.86) 
ตามลําดับ 
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 ดานการปฏิบัติ พบวา เกษตรกรมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีความคิดเห็น
มากท่ีสุดคือ แนวคิดในการดําเนินโครงการท่ีมีความเหมาะสมและปฏิบัติไดจริง ( x =3.85) รองลงมาคือ 
การสงเสริมใหเกษตรกรทําบัญชีครัวเรือน ( x =3.83) การทําการเกษตรทฤษฎีใหมในข้ันตอนตางๆ  
( x =3.78) ความรูท่ีไดรับจากโครงการศึกษาดูงาน ( x =3.76) การจัดทําและลงมือทําตามแผนการผลิต  
( x =3.74) การทําผังแปลงการผลิต ( x =3.67) และการจัดหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกร  
( x =3.63) ตามลําดับ 
 ดานผลลัพธ พบวา เกษตรกรมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีความคิดเห็นมาก
ท่ีสุดคือ เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองไดโดยการลดรายจายในครัวเรือน และการบริโภคสินคาปลอดภัย 
มีคาเฉล่ียเทากันคือ ( x =3.94) รองลงมาคือ การใชปจจัยการผลิตของตนเอง เชน การผสมอาหารสัตว
เพื่อลดตนทุน การใชสมุนไพรรักษาโรคสัตว การทําปุยหมัก ( x =3.85) การลดตนทุนในการทํา
การเกษตรทฤษฎีใหม ( x =3.80) เกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึน และการขยายผลการทําการเกษตร 
ทฤษฎีใหม มีคาเฉล่ียเทากันคือ ( x =3.74) และคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ การลดสภาพหนี้สินในครัวเรือน  
( x =3.63) ตามลําดับ 
 
4.5 ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ  
ตารางท่ี 4.6  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการ โดยรวมรายดาน 

(n=315) 
ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ x  ..DS  ระดับ 

ดานการไดรับปจจัยการผลิต 3.74 0.674 มาก 
ดานการใหบรกิารของเจาหนาท่ี 3.82 0.709 มาก 
ดานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 3.78 0.722 มาก 
ดานความพงึพอใจท่ีเขารวมโครงการในภาพรวม 4.04 0.869 มาก 

รวม 3.85 0.616 มาก 
  
 จากตารางท่ี 4.6 พบวา ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( x =3.85)  
 เมื่อพิจารณาแยกเปนภาพรวมความพึงพอใจรายดาน พบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกดาน 
โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดานความพงึพอใจท่ีเขารวมโครงการในภาพรวม ( x =4.04) รองลงมา
คือ ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี ( x =3.82) ดานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ( x =3.78) และดานการ
ไดรับปจจัยการผลิต ( x =3.74) ตามลําดับ 
 สอดคลองกบังานวิจัยของ ธารทิพย นิติชาติ เรื่องการดําเนินโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตร
ทฤษฎีใหมของเกษตรกร อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม พบวา ความคิดเห็นและความพึงพอใจตอ
โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหมของเกษตรกร ในภาพรวมเฉล่ีย 3.30 อยูในระดับมาก 
ประเด็นท่ีพอใจมากเปนอันดับหนึ่ง ไดแก การติดตามเยี่ยมเยียนของเจาหนาท่ี การบริโภคสินคา
ปลอดภัย และการทําบัญชีครัวเรือน ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 4.7  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการ จําแนกเปนรายดาน 

(n=315) 
ประเด็นความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ x  

(S.D.) 
 

ระดับ 
 มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 

1. ดานการไดรับปจจัยการ
ผลิต 

       

   1.1 จํานวนพันธุสัตว 51 
(16.2) 

134 
(42.5) 

95 
(30.2) 

35 
(11.1) 

- 3.64 
(0.883) 

มาก 

   1.2 คุณภาพพันธุสัตว 61 
(19.3) 

147 
(46.7) 

97 
(30.8) 

10 
(3.2) 

- 3.82 
(0.774) 

มาก 

   1.3 จํานวนอาหารสัตว 48 
(15.2) 

123 
(39.1) 

113 
(35.9) 

31 
(9.8) 

- 3.60 
(0.863) 

มาก 

   1.4 คุณภาพอาหารสัตว 65 
(20.7) 

133 
(42.2) 

104 
(33.0) 

13 
(4.1) 

- 3.79 
(0.813) 

มาก 

   1.5 จํานวนเวชภัณฑ 61 
(19.4) 

135 
(42.9) 

100 
(31.7) 

19 
(6.0) 

- 3.76 
(0.834) 

มาก 

   1.6 คุณภาพเวชภัณฑ 70 
(22.2) 

137 
(43.5) 

95 
(30.2) 

13 
(4.1) 

- 3.84 
(0.815) 

มาก 

2. ดานการใหบริการของ
เจาหนาท่ี 

       

   2.1 การใหคําแนะนําการ
เตรียมความพรอมรับสัตวปก 

67 
(21.3) 

149 
(47.3) 

88 
(27.9) 

11 
(3.5) 

- 3.86 
(0.784) 

มาก 

   2.2 การใหคําแนะนําการ
จัดทําคอกสัตวปก 

65 
(20.6) 

146 
(46.4) 

94 
(29.8) 

10 
(3.2) 

- 3.84 
(0.781) 

มาก 

   2.3 การใหคําแนะนําการ
จัดการเล้ียงดู 

65 
(20.6) 

142 
(45.1) 

97 
(30.8) 

11 
(3.5) 

- 3.83 
(0.792) 

มาก 

   2.4 การใหคําแนะนําการ
จัดทําบันทึกขอมูลบัญชีฟารม 

49 
(15.6) 

148 
(47.0) 

98 
(31.1) 

20 
(6.3) 

- 3.72 
(0.802) 

มาก 

   2.5 การใหคําแนะนําการ
ปองโรคระบาดของสัตวปก 

61 
(19.4) 

155 
(49.2) 

89 
(28.2) 

10 
(3.2) 

- 3.85 
(0.763) 

มาก 
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ตารางท่ี 4.7 (ตอ) 
ประเด็นความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ x  

(S.D.) 
 

ระดับ 
 มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 

(รอยละ) 
จํานวน 

(รอยละ) 

3. ดานผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ 

       

   3.1 ทานนําผลผลิตของสัตว
ปกเชน ไขไก ไขเปด หรือตัว
สัตวไปใชประโยชน 

79 
(25.1) 

128 
(40.6) 

98 
(31.1) 

10 
(3.2) 

- 3.88 
(0.822) 

มาก 

   3.2 ทานสามารถลดรายจาย
คาอาหารดานโปรตีนของ        
ครัวเรือน 

74 
(23.5) 

138 
(43.8) 

93 
(29.5) 

10 
(3.2) 

- 3.88 
(0.802) 

มาก 

   3.3 ทานมีจํานวนสัตวปก
เพิ่มข้ึน 

51 
(16.2) 

100 
(31.8) 

128 
(40.6) 

36 
(11.4) 

- 3.53 
(0.897) 

มาก 

   3.4 ทานนํามูลสัตวไปใช
ประโยชนได 

83 
(26.4) 

117 
(37.1) 

92 
(29.2) 

23 
(7.3) 

- 3.83 
(0.905) 

มาก 

4. ความพึงพอใจท่ีทานเขา
รวมโครงการภาพรวม 

112 
(35.6) 

119 
(37.8) 

70 
(22.2) 

14 
(4.4) 

- 4.04 
(0.869) 

มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.7 ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม (ดาน 
ปศุสัตว) ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1  มีผลการศึกษาความพึงพอใจแยกเปนรายดาน ดังนี้ 
 ดานการไดรับปจจัยการผลิต พบวา เกษตรกรมีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ี
มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ คุณภาพเวชภัณฑ ( x =3.84) รองลงมาคือ คุณภาพพันธุสัตว ( x =3.82) 
คุณภาพอาหารสัตว  ( x =3.79) จํานวนเวชภัณฑ ( x =3.76) จํานวนพันธุสัตว ( x =3.79) และมีคาเฉล่ีย
นอยท่ีสุด คือ จํานวนอาหารสัตว ( x =3.60) ตามลําดับ 
 ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี พบวา เกษตรกรมีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ โดย
ขอท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ การใหคําแนะนําการเตรียมความพรอมรับสัตวปก ( x =3.86) 
รองลงมาคือ การใหคําแนะนําการปองโรคระบาดของสัตวปก ( x =3.85) การใหคําแนะนําการจัดทํา
คอกสัตวปก ( x =3.84) การใหคําแนะนําการจัดการเล้ียงดู ( x =3.83) และการใหคําแนะนําการจัดทํา
บันทึกขอมูลบัญชีฟารม ( x =3.86) ตามลําดับ 
 ดานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ พบวา เกษตรกรมีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ี
มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ มีการนําผลผลิตของสัตวปก เชน ไขไก ไขเปด หรือตัวสัตวไปใชประโยชน 
และสามารถลดรายจายคาอาหารดานโปรตีนของครัวเรือน มีคาเฉล่ียเทากันคือ ( x =3.88) รองลงมาคือ 
มีการนํามูลสัตวไปใชประโยชนได ( x =3.83) และมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ การมีจํานวนสัตวปกเพิ่มข้ึน  
( x =3.53) ตามลําดับ 
 ดานความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการในภาพรวม พบวา เกษตรกรมีความ 
พึงพอใจท่ีเขารวมโครงการในภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( x =4.04) 



39 
 

4.6 การวิเคราะหขอมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
 การศึกษาครั้งนี้ มีสมมติฐาน 2 ขอ ผูศึกษาไดทําการทดสอบสมมติฐานตามลําดับ ดังตอไปนี้ 
 สมมติฐานขอ 1  ขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
อาชีพหลัก มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม (ดาน 
ปศุสัตว) ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1 
 ต้ังสมมติฐาน ดังนี้ 
 Ho : เพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน และอาชีพหลัก ไมมีความสัมพันธ
กับความพงึพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1 
 H1 : เพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน และอาชีพหลัก มีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1 
 

ตารางท่ี 4.8 ความสัมพันธระหวางขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน อาชีพหลัก กับความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

     (n=315) 
ขอมูลท่ัวไป ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขา

รวมโครงการ 
รวม χ 2  p 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก 
ท่ีสุด 

   

เพศ 276 1,551 2,151 1,062 5,040 12.656* .005 
   หญิง 142 671 953 426 2,192   
   ชาย 134 880 1,198 636 2,848   
อาย ุ 276 1,551 2,151 1,062 5,040 40.426* .000 
   21-40 40 290 254 184 7,68   
   41-60 178 885 1,338 623 3,024   
   61 ปข้ึนไป 58 376 559 255 1,248   
ระดับการศึกษา   276 1,551 2,151 1,062 5,040 64.027* .000 
   ประถมศึกษา 163 749 1,048 456 2,416   
   มัธยมศึกษาตอนตน 75 402 476 231 1,184   
   มัธยมปลาย/ปริญญาตรี 38 400 627 375 1,440   
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 276 1,551 2,151 1,062 5,040 80.561* .000 
   1-2 คน 37 363 359 121 880   
   3-4 คน 165 844 1,175 616 2,800   
   5 คนข้ึนไป 74 344 617 325 1,360   
อาชีพหลัก 276 1,551 2,151 1,062 5,040 70.674* .000 
   ทํานา 184 1,029 1,322 633 3,168   
   ทําสวน 34 216 234 124 608   
   ทําไร 26 74 98 58 256   
   เล้ียงสัตว 32 232 497 247 1,008   

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.8 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน และอาชีพหลัก กับความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1  ดวยคาสถิติไคสแควร  มีผลการศึกษา ดังนี้  
 เพศ  พบวา คาสถิติทดสอบไคสแควรของเพศ มีคาเทากับ 12.656 และมีคา P-value เทากับ 
0.005 เมื่อเปรียบเทียบคา P-value กับระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบท่ีระดับ 0.05 ปรากฏวา 
คา P-value มีคานอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบ ท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐาน
หลัก (Ho) ยอมรับสมมุติฐานแยง (H1) นั่นหมายความวา ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1 มีความสัมพันธกับเพศ อยางมีนัยยะ
สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว 
 อายุ  พบวา คาสถิติทดสอบไคสแควรของอายุ มีคาเทากับ 40.426 และมีคา P-value เทากับ 
0.000 เมื่อเปรียบเทียบคา P-value กับระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบท่ีระดับ 0.05 ปรากฏวา 
คา P-value มีคานอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบ ท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐาน
หลัก (Ho) ยอมรับสมมุติฐานแยง (H1) นั่นหมายความวา ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1 มีความสัมพันธกับอายุ อยางมีนัยยะ
สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว 
 ระดับการศึกษา พบวา คาสถิติทดสอบไคสแควรของระดับการศึกษา มีคาเทากับ 64.027 
และมีคา P-value เทากับ 0.000 เมื่อเปรียบเทียบคา P-value กับระดับนัยสําคัญทางสถิติของการ
ทดสอบท่ีระดับ 0.05 ปรากฏวา คา P-value มีคานอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบ  
ท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (Ho) ยอมรับสมมุติฐานแยง (H1) นั่นหมายความวา ระดับ
ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1  
มีความสัมพันธกับระดับการศึกษา อยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีต้ังไว 
 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน พบวา คาสถิติทดสอบไคสแควรของจํานวนสมาชิกในครัวเรือน  
มีคาเทากับ 80.561 และมีคา P-value เทากับ 0.000 เมื่อเปรียบเทียบคา P-value กับระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติของการทดสอบท่ีระดับ 0.05 ปรากฏวา คา P-value มีคานอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ของการทดสอบ ท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมุ ติฐานหลัก (Ho) ยอมรับสมมุติฐานแยง (H1)  
นั่นหมายความวา ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) 
ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1 มีความสัมพันธกับจํานวนสมาชิกในครัวเรือน อยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว 
 อาชีพหลัก พบวา คาสถิติทดสอบไคสแควรของอาชีพหลัก มีคาเทากับ 70.674 และมีคา  
P-value เทากับ 0.000 เมื่อเปรียบเทียบคา P-value กับระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบท่ี
ระดับ 0.05 ปรากฏวา คา P-value มีคานอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบ ท่ีระดับ 0.05 
จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (Ho) ยอมรับสมมุติฐานแยง (H1) นั่นหมายความวา ระดับความพึงพอใจของ
เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1 มีความสัมพันธกับ
อาชีพหลัก อยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว  
 สอดคลองกบังานวิจัยของ ขวัญตา มูลชารี และคณะ (2562) ศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการทํา
เกษตรทฤษฎีใหมของเกษตรกรอําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการทํา
เกษตรทฤษฎีใหมของเกษตรกร ปจจัยดานสังคม ไดแก อายุ จํานวนสมาชิกในครัวเรือนมีความสัมพันธ
กับการทําเกษตรทฤษฎีใหม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 และสอดคลองกับ
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การศึกษาของ วัลลภ พรหมทอง และคณะ (2551) ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจทําเกษตรทฤษฎีใหม
ของเกษตรกร พบวา อายุ รายได จํานวนพื้นท่ีถือครองทําการเกษตร ระดับการศึกษา การเปนสมาชิก
สถาบันทางการเกษตร ความเพียงพอของรายไดตอการครองชีพ และลักษณะพื้นท่ีถือครองทาง
การเกษตรมีผลตอการตัดสินใจทําเกษตรทฤษฎีใหมของเกษตรกร 
 
 สมมติฐานขอ 2 ความเหมาะสมในการดําเนินโครงการ 4 ดาน ไดแก ดานผูจัดการเรียนรู 
(เจาหนาท่ี) และวิธีการเรียนรู ดานสภาวะแวดลอมของโครงการ ดานการปฏิบัติ และดานผลลัพธ  
มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว)  
ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1 
 ต้ังสมมติฐาน ดังนี้ 
 Ho : ความเหมาะสมในการดําเนินโครงการ ดานผูจัดการเรียนรู (เจาหนาท่ี) และวิธีการเรียนรู  
ดานสภาวะแวดลอมของโครงการ ดานการปฏิบัติ และดานผลลัพธ ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
ของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1 
 H1 : ความเหมาะสมในการดําเนินโครงการ ดานผูจัดการเรียนรู (เจาหนาท่ี) และวิธีการเรียนรู  
ดานสภาวะแวดลอมของโครงการ ดานการปฏิบัติ และดานผลลัพธ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
ของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1 
 
ตารางท่ี 4.9 ความสัมพันธระหวางความเหมาะสมในการดําเนินโครงการกับความพึงพอใจของ
เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

     (n=315) 
ความเหมาะสมในการดําเนิน

โครงการ 
ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ี

เขารวมโครงการ 
รวม χ 2  p 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก 
ท่ีสุด 

   

1. ดานผูจัดการเรียนรู 
(เจาหนาท่ี) และวิธีการ
เรียนรู 

98 490 833 784 2,205 320.497* .000 

   - นอย 5 15 10 39 69   
   - ปานกลาง 41 271 224 163 699   
   - มาก 45 188 445 315 993   
   - มากท่ีสุด 7 16 154 267 444   
2. ดานสภาวะแวดลอมของ
โครงการ 

42 210 357 336 945 172.238* .000 

   - ปานกลาง 26 127 120 79 352   
   - มาก 9 77 191 127 404   
   - มากท่ีสุด 7 6 46 130 189   
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ตารางท่ี 4.9 (ตอ) 
ความเหมาะสมในการดําเนิน

โครงการ 
ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ี

เขารวมโครงการ 
รวม χ 2  p 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

   

3. ดานการปฏิบัติ 98 490 833 784 2,205 327.993* .000 
   - นอย 7 28 29 49 113   
   - ปานกลาง 44 263 252 164 723   
   - มาก 30 183 449 304 966   
   - มากท่ีสุด 17 16 103 267 403   
4. ดานผลลัพธ 98 490 833 784 2,205 444.761* .000 
  - นอย 15 44 20 18 97   
  - ปานกลาง 33 292 233 174 732   
  - มาก 33 137 428 279 877   
  - มากท่ีสุด 17 17 152 313 499   

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.9 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางความเหมาะสมในการดําเนินโครงการ  
4 ดาน ไดแก ดานผูจัดการเรียนรู (เจาหนาท่ี) และวิธีการเรียนรู ดานสภาวะแวดลอมของโครงการ ดาน
การปฏิบัติ และดานผลลัพธ กับความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม (ดาน
ปศุสัตว) ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1  ดวยคาสถิติไคสแควร  มีผลการศึกษา ดังนี้  
 ดานผูจัดการเรียนรู (เจาหนาท่ี) และวิธีการเรียนรู  พบวา คาสถิติทดสอบไคสแควรของความ
เหมาะสมในการดําเนินโครงการดานผูจัดการเรียนรู (เจาหนาท่ี) และวิธีการเรียนรู มีคาเทากับ 320.497 
และมีคา P-value เทากับ 0.000 เมื่อเปรียบเทียบคา P-value กับระดับนัยสําคัญทางสถิติของ 
การทดสอบท่ีระดับ 0.05 ปรากฏวา คา P-value มีคานอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบ 
ท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (Ho) ยอมรับสมมุติฐานแยง (H1) นั่นหมายความวา ระดับความ
พึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1  
มีความสัมพันธกับความเหมาะสมในการดําเนินโครงการดานผูจัดการเรียนรู (เจาหนาท่ี) และวิธีการ
เรียนรู อยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว 
 ท้ังนี้ เนื่องจากเจาหนาท่ีผูจัดการเรียนรู มีทักษะ มีความสามารถในการฝกอบรมและถายทอด
องคความรูใหแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม รวมท้ังการนําเกษตรกรในความ
รับผิดชอบไปศึกษาดูงานแปลงตนแบบท่ีมีความเหมาะสม เพื่อสงเสริมองคความรูเชิงปฏิบัติการท่ี
สอดคลองกับการดําเนินงานโครงการ ใหคําแนะนําการเตรียมความพรอมรับสัตวปก จัดทําคอกสัตวปก 
ปลูกพืชเพื่อเปนอาหารเสริม การจัดการเล้ียงดู บันทึกขอมูลบัญชีฟารม ใหคําแนะนําเกษตรกรบันทึก
ขอมูลการเล้ียงสัตว รายรับรายจายและผลผลิตท่ีได ทําใหเกษตรกรไดรับความรู สามารถปรับเปล่ียน
แนวคิดและรูปแบบในการทํามาหากิน การประกอบอาชีพใหมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองได ดังนั้นจึง
สงผลตอความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 
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 ดานสภาวะแวดลอมของโครงการ พบวา คาสถิติทดสอบไคสแควรของความเหมาะสมในการ
ดําเนินโครงการดานสภาวะแวดลอมของโครงการ มีคาเทากับ 172.238 และมีคา P-value เทากับ 
0.000 เมื่อเปรียบเทียบคา P-value กับระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบท่ีระดับ 0.05 ปรากฏวา 
คา P-value มีคานอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบ ท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐาน
หลัก (Ho) ยอมรับสมมุติฐานแยง (H1) นั่นหมายความวา ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1 มีความสัมพันธกับความเหมาะสมในการ
ดําเนินโครงการดานสภาวะแวดลอมของโครงการอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอง
กับสมมติฐานท่ีต้ังไว 
 ท้ังนี้ เนื่องจากความรวมมือการขับเคล่ือนการดําเนินงาน 5 ประสาน ไดแก เกษตรกร เกษตรกร
ตนแบบ/ปราชญเกษตร ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา มีบทบาทในการเขาไปทําหนาท่ี 
รวมกัน ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ อยางเปนข้ันตอน ทําใหเกษตรกรสามารถนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต และทําการเกษตรใหสามารถ
พึ่งพาตนเองได จึงทําใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน 
 ดานการปฏิบัติ  พบวา คาสถิติทดสอบไคสแควรของความเหมาะสมในการดําเนินโครงการดาน
การปฏิบัติ มีคาเทากับ 327.993 และมีคา P-value เทากับ 0.000 เมื่อเปรียบเทียบคา P-value กับ
ระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบท่ีระดับ 0.05 ปรากฏวา คา P-value มีคานอยกวาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบ ท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (Ho) ยอมรับสมมุติฐานแยง 
(H1) นั่นหมายความวา ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม (ดาน 
ปศุสัตว) ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1 มีความสัมพันธกับความเหมาะสมในการดําเนินโครงการดานการปฏิบัติ 
อยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว 
 ท้ังนี้ เนื่องจากการดําเนินกิจกรรมตามแผนการผลิต สงเสริมใหเกษตรกรดําเนินกิจกรรมท่ีงาย
ถนัดและหลากหลาย มีการเพิ่มพูนองคความรูเชิงปฏิบัติการตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม โดยมี
ปราชญเกษตรเปนตัวชวย ใหคําแนะนํา เปนท่ีปรึกษา ขับเคล่ือนการดําเนินงานในลักษณะเพื่อน 
ชวยเพื่อน มีการจัดกิจกรรมพบปะหารือระหวาง เกษตรกร ภาครัฐ และปราชญ รวมไปถึงมีการติดตาม
เยี่ยมเยียนอยางนอย 1 ครั้งตอเดือน ทําใหเกษตรกรมีความพึงพอใจและเช่ือมั่นในการลงมือปฏิบัติให
ประสบผลสําเร็จ  
 ดานผลลัพธ  พบวา คาสถิติทดสอบไคสแควรของความเหมาะสมในการดําเนินโครงการดาน
ผลลัพธ มีคาเทากับ 444.761 และมีคา P-value เทากับ 0.000 เมื่อเปรียบเทียบคา P-value กับ
ระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบท่ีระดับ 0.05 ปรากฏวา คา P-value มีคานอยกวาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบ ท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (Ho) ยอมรับสมมุติฐานแยง 
(H1) นั่นหมายความวา ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม (ดาน 
ปศุสัตว) ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1 มีความสัมพันธกับความเหมาะสมในการดําเนินโครงการดานผลลัพธ 
อยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว 
 ท้ังนี้ เนื่องจากเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสามารถเขาใจและเขาถึงหลักการจัดทําเกษตร
ทฤษฎีใหมท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถนําความรูทีไดรับไปปรับใชในการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตร 
ในพื้นท่ีของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ปรับเปล่ียนการผลิตการเกษตรไปสูการผลิตท่ีเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถพึ่งพาตนเองไดโดยการลดรายจายในครัวเรือนและ 
มีรายไดจากการเล้ียงสัตวเพิ่ม ซึ่งผลลัพธท่ีไดจากการเขารวมโครงการทําใหเกิดความพึงพอใจอยางมาก 
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4.7 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 
 4.7.1 ดานปจจัยการผลิต 

1) พันธุสัตวท่ีใหนอยเกินไป ไมเพียงพอตอการบริโภคในครัวเรือน ควรเพิ่มพันธุสัตวให
ผูเขารวมโครงการเพิ่มข้ึน เพื่อเหลือบริโภคจะไดจําหนายเปนรายไดเสริม 

2) พันธุไกท่ีไดรับตัวเล็ก และมีอายุนอยเกินไป   
3) พันธุสัตวท่ีสนับสนุนไมสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร 

 4.7.2 ดานการบริหารจัดการ 
1) คาอาหารสัตวแพง ทําใหมีตนทุนสูงในการเล้ียง 
2) การเล้ียงไก มีปญหาเรื่องกล่ินรบกวน 
3) ภัยจากสัตวเล้ียง เชน สุนัข และสัตวเล้ือยคลาน เชน งูเหลือม เขามากินเปดไกท่ีเล้ียง 
4) ภัยธรรมชาติเชน น้ําทวม ภัยแลง ทําใหสัตวท่ีเล้ียงตาย 
5) สัตวเปนโรคระบาด วัคซีนและยารักษาโรคสัตวไมเพียงพอ 

 4.7.3 ดานการสงเสริม 
1) ตองการใหภาครัฐมีการสนับสนุนอยางตอเนื่องและจริงจัง รวมถึงไมตองการใหมี

เงื่อนไขหรือขอจํากัดมากจนเกินไป  
2) ราคาสัตวในทองตลาดตกตํ่า จึงตองการใหหนวยงานเขามาดูแลในดานตลาดท่ี

รองรับและราคาผลผลิต 
3) ตองการใหมีการอบรมใหความรูในการเล้ียงสัตวอยางเพียงพอ 
4) เกษตรกรไมมีความสามัคคี ทําใหการรวมกลุมเปนไปไดยาก จึงอยากใหหนวยงาน

ภาครัฐเขามาสงเสริมในเรื่องของการรวมกลุมเกษตรกร  
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บทท่ี 5 

 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1 มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกร
ท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1 และ 2) ศึกษาปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) ในพื้นท่ี
ปศุสัตวเขต 1 โดยในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีเปน
เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1 ท่ีกรมปศุสัตวเปนเจาภาพ ต้ังแต 
ป 2560-2562 ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงหบุรี 
ลพบุรี อางทอง และชัยนาท  จํานวน 315 ราย โดยใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ซึ่งสรางข้ึนตามวัตถุประสงคของการศึกษา การวิเคราะหขอมูล ใชคาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการหาคาความสัมพันธโดยใชคาสถิติ Chi-Square (x2) ผลการศึกษาสรุปได 
ดังนี้ 
 5.1.1 ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) ใน
พื้นท่ีปศุสัตวเขต 1   
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 56.5 อายุอยูในชวง 41-60 ป 
รอยละ 60.0  อายุเฉล่ีย 53.35 ป มีการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 43.2 มีจํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน 3-4 คน คิดเปนรอยละ 55.6เฉล่ีย 3.86 คน อาชีพหลักของครอบครัวสวนใหญทํานา รอยละ 
62.8 และมีแปลงท่ีดินเขารวมโครงการเปนของตนเอง รอยละ 86.0 
 5.1.2 ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมเกษตรทฤษฏีใหม (ดานปศุสัตว)  
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสวนใหญไดรับความรูดานการเล้ียงสัตว
จากการอบรมหลักสูตรกลาง รอยละ 94.6 ความรูดานการเล้ียงสัตวท่ีไดรับ คือ ไกไข เปดไข เปดเทศ 
ตามลําดับ ความสามารถในการนําความรูในการเล้ียงสัตวไปปฏิบัติอยูในระดับมาก รอยละ 51.4 
เกษตรกรสวนใหญมีประสบการณในการเล้ียงสัตวปกมากอน รอยละ 80.0 โดยมีประสบการณเล้ียง 
ไกพื้นเมืองมากท่ีสุด รองลงมาคือไกไข เปดไข และเปดเทศ ตามลําดับ การจัดการพันธุสัตวท่ีไดรับจาก
โครงการสวนใหญจะเล้ียงเอง รอยละ 96.5 โดยมีรูปแบบการเล้ียงสัตวปกท่ีไดรับจากโครงการแบบ 
ขังคอกและปลอยลานมากท่ีสุด รอยละ 46.4 และมีการจัดการอาหารสัตวโดยการซื้ออาหารมาเล้ียงสัตว
มากท่ีสุด รองลงมาคือทําอาหารลดตนทุนและอาหารหมดแลวขายสัตวออก ตามลําดับ ดานสุขภาพสัตว 
สวนใหญดูแลสุขภาพสัตวและปองกันโรคสัตวเบ้ืองตนดวยตนเอง การขยายพันธุสัตวตอเนื่องสวนใหญ
พบวา เกษตรกรไมมีแผนการเล้ียงตอ รอยละ 60.0 และในเรื่องการบันทึกขอมูลรายรับรายจายการ 
เล้ียงสัตวสวนใหญไมมีการบันทึกบัญชี รอยละ 83.8 เกษตรกรสวนใหญมีเจาหนาท่ีเขาไปติดตามหรือ 
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว รอยละ 73.3 โดยเรื่องท่ีเจาหนาท่ีเขาไปติดตามและใหคําแนะนํา 
มากท่ีสุดคือ วิธีการเล้ียงสัตว รองลงมาคือ การขยายพันธุสัตว การปรับปรุง/ขยายโรงเรือนเล้ียงสัตว 
การลดตนทุนการผลิต และการปลูกพืชอาหารสัตว ตามลําดับ 
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 5.1.3 ขอมูลเก่ียวกับการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเลี้ยงสัตว   
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรมีการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การเล้ียงสัตวโดยรวมเฉล่ีย 4.15 อยูในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายขอแยกตามองคประกอบตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวา มีการประยุกตใชหลักการมีคุณธรรมมากท่ีสุดเฉล่ีย 4.05 
รองลงมาคือ หลักความพอเพียงและหลักความมีเหตุผลมีคาเฉล่ีย 3.97เทากัน  หลักการมีความรูเฉล่ีย 
3.93 และหลักความพอประมาณเฉล่ีย 3.88 ตามลําดับ 
 5.1.4 ความคิดเห็นของเกษตรกรตอความคิดเห็นตอความเหมาะสมในการดําเนินโครงการ  
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรมีความคิดเห็นตอความเหมาะสมในการดําเนินโครงการ ใน
ภาพรวมเฉล่ีย 3.79 อยูในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาแยกเปนรายดาน พบวา มีคาเฉล่ียใกลเคียงกันอยู
ในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดานผูจัดการเรียนรู (เจาหนาท่ี) และวิธีการเรียนรู 
รองลงมาคือดานผลลัพธ ดานสภาวะแวดลอมของโครงการ และดานการปฏิบัติ ตามลําดับ 
 5.1.5 ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ   
 ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ในภาพรวมเฉล่ีย 3.85 
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเปนภาพรวมความพึงพอใจรายดาน พบวามีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก
ทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดานความพึงพอใจท่ีเขารวมโครงการในภาพรวม รองลงมาคือ 
ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี ดานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และดานการไดรับปจจัยการผลิต 
ตามลําดับ 
 5.1.6 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1  
 ปจจัยสภาพพื้นฐานท่ัวไป  
 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางสภาพพื้นฐานท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน และอาชีพหลัก กับความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ พบวา 
ปจจัยสภาพพื้นฐานท่ัวไป ดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน และอาชีพหลัก มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) ใน
พื้นท่ีปศุสัตวเขต 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 ปจจัยดานความเหมาะสมในการดําเนินโครงการ 
 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานความเหมาะสมในการดําเนินโครงการ 
ไดแก ดานผูจัดการเรียนรู (เจาหนาท่ี) และวิธีการเรียนรู ดานสภาวะแวดลอมของโครงการ ดานการ
ปฏิบัติ และดานผลลัพธกับความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ พบวา ปจจัยดานความ
เหมาะสมในการดําเนินโครงการ ดานผูจัดการเรียนรู (เจาหนาท่ี) และวิธีการเรียนรู ดานสภาวะ
แวดลอมของโครงการ ดานการปฏิบัติ และดานผลลัพธมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของเกษตรกร
ท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  
 5.1.7 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 
 ดานปจจัยการผลิต  
 เกษตรกรเห็นวาปจจัยการผลิต ประกอบดวย พันธุสัตว อาหารสัตว และเวชภัณฑ ท่ี
สนับสนุนในโครงการนอยเกินไป ซึ่งจะทําใหไมคุมคาในการลงทุน และทําใหเสียเวลาในการเล้ียงสัตว 
รวมท้ังพันธุสัตวท่ีไดรับบางสวน เปนตัวขนาดเล็ก และมีอายุนอยไป และพันธุสัตวท่ีนําไปสนับสนุน 
ไมสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร เสนอแนะใหสนับสนุนปจจัยการผลิตใหเพียงพอตอ 
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การบริโภคในครัวเรือน และหากเหลือจากการบริโภคจะไดนําไปจําหนายเปนรายไดเสริม รวมถึงกอน
สนับสนุนควรสอบถามความตองการของเกษตรกรกอนเพื่อใหเกษตรกรไดรับพันธุสัตวท่ีตรงกับความ
ตองการ 
 ดานการบริหารจัดการ 
 ในการเล้ียงไก ทําใหมีปญหาเรื่องกล่ินรบกวน คาอาหารสัตวมีราคาแพง ทําใหเพิ่ม
ตนทุนในการเล้ียงสัตวเพิ่มข้ึน และภัยจากสัตวเล้ียง เชน สุนัข และสัตวเล้ือยคลาน เชน งูเหลือมเขามา
กินเปดไก ทําใหสัตวเล้ียงตายกอนท่ีจะไดรับผลผลิต รวมท้ังภัยธรรมชาติ เชน น้ําทวม ภัยแลง และ 
โรคระบาดสัตว ทําใหสัตวท่ีเล้ียงไดรับผลกระทบตาย ขอเสนอแนะ ควรสนับสนุนองคความรู ใน 
การเล้ียงสัตว วัสดุอุปกรณในการจัดทําคอกสัตว และการสนับสนุนสัตวในชวงเวลาท่ีเหมาะสม 
กับฤดูกาล และสนับสนุนวัคซีนและยารักษาโรคสัตวอยางเพียงพอ 
 ดานการสงเสริม 
 มีปญหาราคาสัตวในตลาดตกตํ่า และไมมีตลาดรองรับผลผลิต เกษตรกรในพื้นท่ี 
ขาดความสามัคคี ทําใหการรวมมือและการรวมกลุมเปนไปไดยาก เสนอแนะใหภาครัฐเขามาสนับสนุน
การดําเนินงานโครงการอยางตอเนื่องและจริงจัง จัดหาตลาดรองรับผลผลิต สนับสนุนองคความรู 
ในการเล้ียงสัตวใหเพียงพอ และสงเสริมใหเกษตรกรมีการรวมกลุมกัน 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 5.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) การกําหนดจํานวนเกษตรกรเปาหมายลงในแตอําเภอหรือจังหวัดควรเปนไปตาม
ศักยภาพของพื้นท่ี และความพรอมของเกษตรกร และควรกําหนดหลักเกณฑการรับสมัคร และกําหนด
คุณสมบัติของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการใหมีความชัดเจน 

2) ควรสนับสนุนงบประมาณสําหรับดําเนินงานโครงการอยางตอเนื่องและเพียงพอ  
3) เกษตรกรสวนใหญเห็นวาปจจัยการผลิตท่ีสนับสนุนมีจํานวนนอย และบางสวน 

ไมตรงตามความตองการ ทําใหเกษตรกรเห็นวาเปนภาระ จึงขาดความมุงมั่นท่ีจะขยายผลตอเนื่อง 
ดังนั้น ควรสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความตองการของเกษตรกรในพื้นท่ี เพื่อวางแผนการ
สงเสริม การสนับสนุนปจจัยการผลิตท่ีเหมาะสมในปริมาณท่ีเพียงพอ และสอดคลองกับความตองการ
ของเกษตรกร  

4) ควรสงเสริมองคความรูใหแกเกษตรกร ดานการใชปจจัยการผลิตอยางถูกตอง
เหมาะสม รวมท้ังองคความรูอื่นๆ ใหครอบคลุมทุกมิติท่ีเกี่ยวของ  

5) สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรท่ีสามารถดําเนินการไดผล สามารถขยายพันธุสัตว
เล้ียงตอเนื่องไดแลว มีการรวมพลังในรูปกลุม รวมแรงรวมใจกัน และมีการบริหารจัดการรวมกัน  
ในดานตางๆ ไดแก การผลิต ดานอาหารสัตว การตลาด การจําหนายผลผลิต และการดูแลสุขภาพสัตว 
เพื่อลดตนทุนการผลิต สรางความเขมแข็ง และมีความยั่งยืน 
 5.2.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

1) การคัดเลือกเกษตรกรเปาหมายท่ีเขารวมโครงการเปนส่ิงสําคัญ จึงควรมีการ
ตรวจสอบคุณสมบัติใหเปนไปตามท่ีกําหนด ซึ่งจะตองเปนเกษตรกรท่ีมีความต้ังใจและสมัครใจท่ีจะเขา
รวมโครงการอยางแทจริง เนื่องจากขอสําคัญของการทําเกษตรกรรมตามแนวพระราชดําริ “เกษตร
ทฤษฎีใหม” อยูท่ีตัวเกษตรกรผูเขารวมโครงการ จะตองลงมือดวยความต้ังใจ มานะ พยายาม ขยัน 
อดทน มุงมั่น ศึกษา และพัฒนาตนเอง จึงจะประสบความสําเร็จสามารถสรางภูมิคุมกันทาง 
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ดานเศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มั่นคง ยั่งยืน สามารถหลุดพนจากสภาพหนี้สินเรื้อรัง หรือรายไดไม
เพียงพอตอการยังชีพได 

2) เจาหนาท่ีควรเขาไปสงเสริมใหความรูแกเกษตรกรใหเพียงพอในหลายดาน หลายมิติ
ครอบคลุมตลอดหวงโซอุปทาน ไดแก ความรูดานการทําผังแปลงการผลิต ดานการทําแผนการผลิต ดาน
การลดตนทุนการผลิต การทําบัญชีครัวเรือน การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา ดานการตลาด การรวมกลุมและ
การสรางเครือขาย 

3) ควรมีการเขาไปปฏิบัติงาน และติดตามผลในพื้นท่ีอยางตอเนื่อง โดยควรให
เจาหนาท่ีทุกหนวยงานบูรณาการกัน และเขาปฏิบัติงานในพื้นท่ีพรอมกัน 

4) อบรมใหความรู และสงเสริมเกษตรกรในเรื่องการลดตนทุนคาอาหารท่ีใชเล้ียงสัตว 
เนื่องจากตนทุนสวนใหญในการเล้ียงสัตวจะเปนคาอาหาร ดังนั้นหากเกษตรกรผสมอาหารสัตวใชเอง
จะชวยใหสามารถลดตนทุนคาอาหารไดมาก 

5) ควรสงเสริมใหเกษตรกรมีความรู และเห็นประโยชนของการจัดทําบัญชีเพิ่มข้ึน 
รวมถึงการติดตามใหคําแนะนําอยางใกลชิดเพื่อใหเกษตรกรทําบัญชีอยางถูกตองและตอเนื่อง  
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แบบสัมภาษณสําหรับการศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของ
เกษตรกร 

ท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 1 

คําช้ีแจง โปรดตอบคําถามโดยระบุเคร่ืองหมาย ในชองวางและระบุขอความในขอคําถามท่ีตรง
กับขอเท็จจริง ความคิดเห็น หรือความพึงพอใจเห็นของทานมากท่ีสุด 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
1. เพศ  
  หญิง  ชาย   
2. อายุ   ป  
3. ระดับการศึกษา   
  ไมไดเรียนหนังสือ   ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตน/ปวช.  
  มัธยมศึกษาปลาย/ปวส.    ปริญญาตรี      ปริญญาโท หรือสูงกวา  
4. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (ท่ีอยูประจํา).............................คน 
5. อาชีพหลักของครอบครัว 
  ทํานา  ทําสวน  ทําไร    เล้ียงสัตว   อื่นๆ ระบุ)……….. 
6. การถือครองแปลงท่ีดินท่ีทานนําเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม 
  ของตนเอง  เชา    อื่นๆ……………………………………………… 

ตอนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) ของ
เกษตรกร 
1. ทานไดรับความรูดานการเล้ียงสัตวจากการอบรมหลักสูตรกลาง 

  ไดรับ  คือ     ไกไข     เปดไข     เปดเทศ   
  ไมไดรับ 

2. ความรูท่ีไดรับสามารถนําไปปฏิบัติไดในระดับ  
  มากท่ีสุด    มาก   ปานกลาง  นอย  นอยท่ีสุด 
3. ทานเคยมีประสบการเล้ียงสัตวปกมากอน  
   มี  คือ    ไกไข    เปดไข    เปดเทศ    ไกพื้นเมือง    
   ไมมี 
4. การจัดการพันธุสัตวหลังจากไดรับ  
   เล้ียงเอง     ใหคนอื่น   ขาย 
5. รูปแบบการเล้ียง 
   ยืนกรง   คอกและปลอยลาน  ปลอยธรรมชาติ 
6. การจัดการอาหาร  
   อาหารหมดขายสัตวออก   ซื้ออาหารมาให   ทําอาหารลดตนทุน 
7. การดูแลสุขภาพสัตว  
   ดูแลรักษาและปองกันโรคเบ้ืองตนดวยตนเอง    แจงเจาหนาท่ี   ปลอยตามธรรมชาติ 
8. การขยายพันธุสัตวเล้ียงตอเนื่อง      
   ซื้อสัตวชุดใหมมาเล้ียง   ผลิตลูกสัตวปกเอง   ไมมีแผนเล้ียงตอ 
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9. ทานไดมีการจัดทําบันทึกขอมูลรายรับรายจายการเล้ียงสัตวหรือไม 
  ทํา   
  ไมไดทํา 
10. มีเจาหนาท่ีติดตาม หรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเล้ียงปศุสัตว 
  มี เรื่อง................................................................................................…………….. 
  ไมมี 
 

ตอนท่ี 3  การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
ทานคิดวาไดนําองคประกอบของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในการเล้ียงสัตวมากนอย
เพียงใด 

องคประกอบตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1. ความพอเพียง      
2. ความพอประมาณ      
3. ความมีเหตุผล      
4. การมีความรู      
5. การมีคุณธรรม      

 
 
ตอนท่ี 4  ความคิดเห็นตอความเหมาะสมในการดําเนนิโครงการ 

ประเดน็ ระดบัความเหมาะสม 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1. ดานผูจัดการเรียนรู (เจาหนาที่) และวิธีการเรียนรู  
   1.1 การใหเวลาอบรมของผูจัดการเรียนรู      

   1.2 ทักษะของผูจัดในการจัดการเรียนรู เชน 
การอบรม ฝกปฏิบัติ ศึกษาดูงาน 

     

   1.3 การเรียนรูจากปราชญชาวบาน      

   1.4 การเรียนรูจากเกษตรกรตนแบบ      

   1.5 ดานความใสใจและความสนใจของผูจัดการ
เรียนรู 

     

   1.6 การติดตามของผูจดัการเรียนรู      

   1.7 การเปดโอกาสใหเกษตรกรไดพูดคุยกัน  
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 

     

2. ดานสภาวะแวดลอมของโครงการ 
   2.1 การมีสวนรวมของผูนําทองถ่ิน      

   2.2 การบูรณาการทํางานรวมกันของหนวยงาน
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

     

   2.3 สถานท่ีท่ีใชในการศึกษาดูงาน      
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ประเดน็ ระดับความเหมาะสม 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 

3. ดานการปฏบิตั ิ
   3.1 แนวคิดในการดําเนินโครงการท่ีมีความ
เหมาะสมและปฏิบัติไดจริง 

     

   3.2 การทําการเกษตรทฤษฎีใหมในข้ันตอนตางๆ       

   3.3 การสงเสริมใหเกษตรกรทําบัญชีครัวเรือน      

   3.4 ความรูท่ีไดรับจากโครงการศึกษาดูงาน      

   3.5 การทําผังแปลงการผลิต      

   3.6 การจัดทําและลงมือทําตามแผนการผลิต      

   3.7 การจัดหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตของ
เกษตรกร 

     

4. ดานผลลพัธ 
   4.1 เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได โดยการลด
รายจายในครัวเรือน 

     

   4.2 เกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึน      

   4.3 การใชปจจัยการผลิตของตนเอง เชน การ
ผสมอาหารสัตวเพื่อลดตนทุน การใชสมุนไพรรักษา 
โรคสัตว การทําปุยหมัก 

     

   4.4 การลดตนทุนในการทําการเกษตรทฤษฎีใหม      

   4.5 การลดสภาพหน้ีสินในครัวเรือน      

   4.6 การบริโภคสินคาปลอดภัย      

   4.7 การขยายผลการทําการเกษตรทฤษฎีใหม      

 
ตอนท่ี 5  ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

ประเดน็ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 

1. ดานการไดรับปจจัยการผลติ 
   1.1 จํานวนพันธุสัตว      

   1.2 คุณภาพพันธุสัตว      

   1.3 จํานวนอาหารสัตว      

   1.4 คุณภาพอาหารสัตว      

   1.5 จํานวนเวชภัณฑ      

   1.6 คุณภาพเวชภัณฑ      

2. ดานการใหบรกิารของเจาหนาที ่
   2.1 การใหคําแนะนําการเตรียมความพรอมรับ
สัตวปก 

     

   2.2 การใหคําแนะนําการจัดทําคอกสัตวปก      
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ประเดน็ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 

   2.3 การใหคําแนะนําการจัดการเลี้ยงดู      
   2.4 การใหคําแนะนําการจัดทําบันทึกขอมูล
บัญชีฟารม 

     

   2.5 การใหคําแนะนําการปองโรคระบาดของ
สัตวปก 

     

3. ดานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
   3.1 ทานนําผลผลิตของสัตวปกเชน ไขไก ไขเปด 
หรือตัวสัตวไปใชประโยชน  

     

   3.2 ทานสามารถลดรายจายคาอาหารดานโปรตีน
ของครัวเรือน 

     

   3.3 ทานมีจํานวนสัตวปกเพิ่มข้ึน      

   3.4 ทานนํามูลสัตวไปใชประโยชนได      

4. ความพึงพอใจที่ทานเขารวมโครงการ
ภาพรวม 

     

ตอนที่ 6  ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ 
6.1 ปญหา/อุปสรรค ในการดําเนินโครงการ 
            
            
            
            
6.2 ทานมีความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือแนวทางแกไขปญหาอยางไร 
            
            
            
            
 
 

**ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสัมภาษณ** 
สํานักงานปศุสัตวเขต 1 กรมปศุสัตว 

 


